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Sub semnul atașamentului profund al studenfimii noastre față de politica internă și externă a partidului și statului, 
al hotărîrii de a munci neobosit pentru însușirea comorilor științei și culturii, pentru dobîndirea unei înalte calificări 

profesionale și a unei temeinice pregătiri politico-ideologice, ieri a avut loc

DESCHIDEREA NOULUI AN UNIVERSITAR
MITINGUL DIN CAPITALĂ Festivitatea de la institutul
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Pe marele platou din fața I 
noului Institut Politehnic, J 
s-au adunat zeci de mii de I 
studenți, elevi, oameni ai ' 
muncii din întreprinderile și I 
instituțiile Capitalei, care în- I 
>.i'j l-.i invâțămîntul seral și I 
fără frecvență, numeroși ce- | 
tâțeni, pentru a participa la . 
mitingul consacrat deschiderii I 
anului de învățământ univer- * 
sitar. Este o adevărată revăr- I 
sare de entuziasm, atît de I 
caracteristică întâlnirilor to- I 
varășului Nicolae Ceaușescu | 
cu poporul. Studenții bu- ■ 
cureșteni își reafirmă as-1 
țâri atașamentul profund la J 
politica internă și externă, I 
marxîst-leninistă a partidu- • 
lui și statului, ‘ hotărîrea ne- I 
strămutată de a învăța cu I 
sîrguințâ și pasiune, de a se I 
instrui temeinic, în spiritul | 
înaltelor exigențe impuse de : 
actuala etapă de dezvoltare | 
a României, pentru a deveni j 
constructori de nădejde ai ' 
•octal ismului și comunismu- I 
lui în patria noastră.

Cuvintele scrise pe nume
roase panouri, lozincile scan
date de mii și mii de gla
suri exprimă dragostea și 
recunoștința fierbinte a tine
retului nostru studios față de 
partid, de conducătorul iu
bit al partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija pă
rintească ce i-o poartă, pen
tru înțelepciunea cu care îi 
călăuzește pașii, educîndu-1 
în spiritul Luvh'i; de țară, al 
patriotismului socialist, al 
răspunderii pentru destinele 
ei de azi și de mîine, al inter
naționalismului proletar. Dea
supra mulțimii, pe mari pan
carte se pot citi: «Ceaușescu 
— P.C.R.", «Ceaușescu și po
porul* 1*, ..Trăiască Partidul Co
munist Român, forța politică 
conducătoare a societății 
noastre socialiste", „Trăiască 
și înflorească scumpa noas
tră patrie. Republica Socialis
tă România**, «Trăiască uni
tatea partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor for
țelor democratice și antiim- 
perialiste”, «Trăiască mar- 
xism-leninismul*, „Studenți
mea bucureșteană îmbrăți
șează cu entuziasm amplul 
program elaborat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu pri
vind ridicarea pe o treaptă 
superioară a conștiinței so
cialiste**. „Vom munci neobo
sit pentru însușirea comorilor 
științei și culturii, pentru do- 
bîndirea unei înalte calificări 
profesionale și a unei temei
nice pregătiri politico-ideolo- 
gice“.

Stimați tovarăși, membri ai 
corpului didactic. iubiți stu
denți.

Deschidem azi noul an uni
versitar — eveniment de mare 
însemnătate in viața școlii ro
mânești — în climatul entu
ziast creat de măsurile de o 
importanță excepțională pentru 
edificarea plenară a noii ■ so
cietăți. stabilite de conducerea
de partid și de stat privind ri
dicarea pe o treaptă și mai 
înaltă a activității politico-ideo- 
logice, de educare marxist-le- 
ninislă a comuniștilor și a ce
lorlalți oameni ai muncii.

Aș dori să subliniez din nou 
cu acest prilej bogatul, inesti
mabilul conținut de idei cuprins 
în măsurile și în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
ședința de lucru cu activul de 
partid din domeniul ideologic, 
semnificațiile profunde ale a- 
cestor documente, precum și o- 
portunitatea lor, pentru dezvol
tarea economiei și culturii noas
tre socialiste în viitor.

Dezbaterea programului de 
educație comunistă în organiza
țiile de partid. în organizațiile 
de masă și obștești, a reliefat 
înalta apreciere pe care oame
nii muncii, o dau măsurilor ini
țiate de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, măsuri me
nite să faciliteze mutații cali
tative de anvergură pe planul 
conștiinței, al practicii, al e- 
ticii, să dea impulsuri noi gîn- 
diriii teoretice și activității prac
tice, să combată racilele din 
viața socială și să sporească

La ieșirea din olădirea In
stitutului Politehnic, mulți
mea face secretarului gene
ra). o puternică manifestație 
de dragoste și atașament. Sînt
fluturate buchete de flori.
steaguri și eșarfe.

Fațada impunătoarei con-
strucții a Politehnicii este
dominată de portretul con-
iucătorul partidului Și
statului. tovarășul Nicolae

I

Ceaușescu. încadrat de dra
pele roșii și tricolore, de lo
zincile «Trăiască Partidu] Co
munist Român, conducătorul 
încercat al poporului, inspi
ratorul și organizatorul vic
toriilor noastre«Trăiască 
Republica Socialistă Româ
nia".

In uratele și aclamațiile 
mulțimii, iau loc în tribuna 
oficială conducătorii de I 
partid șj de stat, rectorii in- I 
stitutelor de învățămînt su- • 
perior din Capitală, reprezen- I 
tanti ai U.T.C. și U.A.S.R. I

Mitingul a fost deschis de I 
tovarășul Dumitru Popa. | 
membru al Comitetului Exe- ■ 
cutiv al C C. al P.C.R., prim- | 
secretar al Comitetului mu- i 
nicipal București al P.C.R.. | 
primarul general al Capita- . 
lei. |

Au luat apoi cuvântul. 
Mircea Malița, ministrul în- I 
vățămmtului, prof. dr. do- • 
cent George Bărănescu, rec- I 
torul Politehnicii din Bucu- I 
rești, Gh. Cazan, secretarul I 
Comitetului de partid al U- | 
niversității București. Ale i 
xandru Soare. președintele | 
Consiliului Uniunii Asociați- ■ 
ilor Studențești din Bucu- | 
rești. studenta Ioana Văduva ■ 
din anul V al Academiei de | 
studii economice și munci- I 
torul Dumitru Nițoi, de la I 
Uzina „Vulcan*1. -

(Continuare in pag. a 3-a) I

Cnv area tovarășului
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Stimați tovarăși profesori,

Dragi tovarăși și prieteni,

Studenți și elevi,

începerea noului an de în
vățămînt superior — la două 
săptămâni după ce și-au des
chis porțile școlile din învă- 
țămîntul general, profesional și 
liceal — reprezintă un eveni
ment de mare însemnătate pen
tru milioanele de copii și ti
neri ai patriei noastre, pentru 
întreaga noastră societate so
cialistă.

Doresc să folosesc acest pri
lej pentru a adresa profesori
lor și tuturor cadrelor didac
tice din învățămîntul superior 
și din întreaga rețea școlară, 
studenților și elevilor din Bu
curești și din toată țara un 
călduros salut din partea Co
mitetului Central ai Partidului 
Comunist Român, a Consiliului 
de Stat și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Inaugurarea acestui nou an 
de învățămînt universitar și 
școlar coincide cu anul trece
rii la înfăptuirea de către în
tregul nostru popor a progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului privind 
dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale, ridicarea învățămîntului, 
științei, culturii și a bunăstă
rii tuturor celor ce muncesc, 
în vederea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvolta
te în România. (Aplauze pre
lungite).

După cum se știe, actualul 
cincinal 1971—1975 pune în 
continuare pe prim plan dez
voltarea industriei socialiste, și 
în primul rînd a industriei con
structoare de mașini, menită să 
asigure înzestrarea într-o mă
sură mai însemnată a întregii 
economii naționale cu mașini 
și utilaje de înaltă tehnicitate. 
Totodată, se prevede dezvolta
rea mai puternică a agricultu
rii. extinderea irigațiilor, chi
mizarea și mecanizarea tuturor 
proceselor de producție, asigu- 
rîndu-se, pe această bază, spo
rirea substanțială a producției 
agroaJimen tare.

O dată cu preocuparea pen
tru dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a societății, partidul 
se preocupă de mai buna am
plasare a obiectivelor economi

Foto: I. LIC1UAspect din aula Institutului de Mine din Petroșani in timpul festivității de deschidere a anului universitar.

ce [ie întreg teritoriul țării, 
astfel înoît creșterea rapidă a 
forțelor de producție să asigu
re ridicarea nivelului general 
ai tuturor județelor și zone
lor patriei noastre. In același 
timp, ca urmare a dezvoltării 
rapide a forțelor de producție, 
se impune, ca o necesitate le
gică, luarea măsurilor necesare 
în vederea perfecționării con
tinue a relațiilor de producție, 
a conducerii întregii activități 
economico-sociale.

Un loc de seamă în progra
mul elaborat de Congresul al 
X-lea îl ocupă dezvoltarea în
vățămîntului. științei și cultu
rii, factori de mare importan
ță în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România. (Aplauze puternice).

Sînt de acum 9 luni de cînd 
clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea au trecut cu toa
te forțele la înfăptuirea noului 
plan cincinal. Rezultatele obți
nute în industrie, prin reali
zarea și depășirea sarcinilor de 
plan, cit și succesele obținute 
în producția agricolă demon
strează atît ' realismul noului 
cincinal, cît și forța și capa
citatea creatoare a oamenilor 
muncii din România socialistă 
(Vii aplauze).

Pentru rezultatele bune ob
ținute, atît fn industrie cît și 
In agricultură, în realizarea 
sarcinilor de plan pe primele 
9 luni ale noului cincinal, do
resc ca, în numele conducerii 
de partid și de stat, să adre
sez, la această adunare a stu
denților din Capitală, cele mai 
calde felicitări clasei muncitoa
re. țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, și să 
le urez noi și mari succese în 
activitatea lor închinată pros
perității patriei noastre. (A- 
plauze puternice', îndelungate).

După cum se știe, Congresul 
al X-lea al partidului a acor
dat o atenție deosebită măsu
rilor privind ridicarea continuă 
a nivelului de trai, material și 
spiritual, al întregului nostru 
popor. Vă sînt cunoscute pre
vederile în această privință, și 
nu doresc să mă refer la ele 
acum: voi menționa numai că, 
încă din acest an, începînd din 
luna septembrie, s-a trecut la 
majorarea cu circa 45 la sută 
a alocației pentru copii, reali- 
zîndu-se mai devreme decît se 
prevedea una din acțiunile im
portante legate de creșterea ni

velului de viață al oamenilor 
muncii — și care privește di
rect viața a milioane de copii 
din patria noastră și a mili
oane de familii. (Vii aplauze).

S-a elaborat un șir de mă
suri privind îmbunătățirea mai 
rapidă a producției alimentare, 
a serviciilor. Partidul și guver
nul se preocupă permanent ca. 
pe măsura realizării planului, 
a creșterii avuției și a venitu
lui național, să se realizeze, în 
cele mai bune condițiuni, ri
dicarea nivelului de viață al 
oamenilor muncii. Partidul a 
pus și pune acest obiectiv în 
centrul activității sale, conside
red că el constituie, de altfel, 
țelul suprem al întregii sale 
politici, însăși esența socialis
mului, care trebuie să asigure 
bunăstarea și fericirea omului. 
(Aplauze puternice, îndelun
gate).

Progresele obținute în anii 
construcției socialiste în toate 
domeniile de activitate, înde
plinirea cu succes a cincinalu
lui 1965—1970 și realizările ob
ținute în. primele 9 luni ale 
actualului cincinal, demonstrea
ză justețea politicii marxist-le- 
niniste a partidului nostru, ca
re, călăuzîndu-se după adevă
rurile generale, universal vala- ., 
bile, se străduiește de a găsi 
căile cele mai corespunzătoare 
condițiilor concrete din țara 
noastră, în vederea edificării 
cu succes a societății socialiste. 
(Aplauze îndelungate).

Viața demonstrează — aș pu
tea spune, zi de zi — că parti
dul nostru știe să aplice legi
tățile generale la condițiile con
crete ale României, adueîndu-și 
și pe această cale contribuția 
nu numai la făurirea orîndui- 
rii noi în patria noastră, dar 
și la dezvoltarea și afirmarea 
ideilor marxism-leninismului în 
întreaga lume. (Aplauze puter
nice).

Oricine vede ce se realizea
ză în întreaga țară, în toate 
județele și zonele patriei — ca
re. se poate spune, reprezintă 
un vast șantier de construcții 
industriale, agricole, social-cul- 
turale — nu poate să nu recu
noască atît justețea politicii 
partidului nostru comunist, cît 
și forța creatoare a clasei mun
citoare aliată cu țărănimea, cu 
intelectualitatea, hotărîrea cu 
care toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, în
făptuiesc politica partidului, de

oarece ca corespunde pe deplin 
năzuințelor vitale ale întregii 
națiuni. (Aplauze puternice).

In această activitate construc
tivă uriașă, se afirmă cu- pu
tere rolul politic conducător al 
partidului în toate domeniile. 
Se poate spune că toți oamenii 
muncii din România înțeleg că 
numai întărind continuu rolul 
conducător al partidului — care 
trebuie să asigure îndrumarea 
și orientarea tuturor sectoarelor 
de activitate — se asigură fău
rirea cu succes a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
crearea condițiilor pentru tre
cerea .la înfăptuirea societății, 
comuniste în România. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Știm, tovarăși, că în activita
tea noastră au existat și mai 
există încă lipsuri, că mai a- 
vem mult de făcut pentru a ri
dica România la nivelul țărilor 
avansate din punct de vedere 

. economic. Programul stabilit 
de Congresul al X-lea, noile 
orientări în vederea elaborării 
perspectivei dezvoltării Româ
niei pînă în anii 1 990—2 000 
creeăză condițiile pentru a pu
teți să ne concentrăm eforturile 
și -să ne unim forțele -- mate
riale și spirituale — sub. condu
cerea partidului, în vederea 
asigurării progresului mai ra
pid al patriei noastre. (Vii a- 
plauze). Realizările de pînă a- 
bum, justețea politicii partidu
lui nostru, dovedită în viață, ne 
dau garanția că vom realiza 
aceste obiective, că România se 
va număra, în curînd, printre 
națiunile avansate din toate 
punctele de vedere. (Aplauze 
puternice; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R."),

Avînd în vedere acest pro
gram și perspectivele viitorului, 
vom înțelege mai bine și preo
cupările partidului și statului 
nostru privind îmbunătățirea 
activității politico-educative, lo
cul important pe care activita
tea de educare și de formare a 
omului nou, constructor al so
cialismului și comunismului, îl 
are în întreaga noastră socie
tate. Nici nu se poate concepe 
progresul general, făurirea so
cialismului și comunismului 
fără ridicarea nivelului de cu
noștințe generale, politico-ideo-

(Continuare în pag. a 2-a)

de nine din Petroșani
l octombrie. O tracii fie în

delungată a stabilit ca in a- 
ccastă zi din miezul toamnei 
să se desfășoare momentul 
festiv al deschiderii anului 
de învățămînt universitar, 
încă clin primele ore ale di
mineții grupuri-grupuri de 
studenți au început să urce 
colina institutului, am putea 
zice pe un drum simbolic 
spre culmile știînfei- și teh
nicii miniere. Culoarele și în
căperile institutului s-au re
însuflețit de atmosfera proas
pătă, tinerească atît de obiș
nuita in timpul anului. După 

Cuvintarea tovarășului 
I0ACHIM MOGA

o practică rodnică și după 
lunile de vacanță petrecute 
pe șantierele muncii patrio
tice, în tabere la munte și 
la mare, prieteni și colegi 
s-au reîntilnit pe băncile am- 
fitcalrelor, au schimbat im
presii, clădind noi vise cu
tezătoare. In jurul orei 11 
aula institutului, împodobită 
sărbătorește, se deschide pri
mitoare in fața sutelor de 
studenți, cadre didactice, in
vitați dornici să urmărească 
prin intermediul televizoru
lui transmisiunea in direct 
de la adunarec festivă din

nivelul activității revoluționare 
și partinice.

Vă este cunoscut din citirea 
acestor documente, din comen
tariile presei, din studierea ma
terialelor apărute în publicați
ile noastre teoretice, cît de ma
re este atenția ce se acordă 
școlii, formării prin școlile de 
toate gradele a tinerei genera
ții.

Ingăduiți-mi, stimați tovarăși, 
să vă reamintesc faptul în
deobște cunoscut, că această 
preocupare a fost și rămîne 
constantă, în activitatea de 
partid la toate nivelele, că școa
la a fost și va fi și în viitor 
unul dintre obiectivele funda
mentale ale politicii Partidului 
Comunist Român.

Sîntem conștienți de faptul că 
o bună parte a vieții, tinerii 
noștri și-o petrec în școală și 
că prin intermediul școlii vom 
reuși să îmbunătățim în mod 
substanțial activitatea de in
strucție și educație socialistă. 

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar generai
al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI
Deschiderea noului an universitar are loc intr-o etapă 

de înaltă constructivitate și efervescență creatoare, în cli
matul efortului susținut depus de întregul nostru popor 
pentru înfăptuirea obiectivelor trasate de Congresul al X- 
lea al partidului, pentru făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.

Noi, cadrele didactice și studenții Institutului de mine 
din Petroșani, ne exprimăm, și cu acest prilej, profunda 
recunoștință pentru grija pe care conducerea partidului și 
statului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o acordați dezvoltării învățămîntului superior.

In decursul celor 23 de ani de existență, institutul 
nostru a pregătit peste 3 201) de ingineri care muncesc cu 
abnegație și competență în toate sectoarele industriei mi
niere. Etapa de muncă începută azi în contextul înnoirilor 
profunde generate de hotărîrile de partid și de stat, de 
ansamblul de măsuri propus de dumneavoastră privind îm
bunătățirea activității politico-ideologice și cultural-educa
tive, ne deschide largi perspective în formarea specialiști
lor de înaltă calificare. Condițiile din ce în ce mai bune 
create în vederea desfășurării la un nivel superior a pro
cesului instructiv, asigură pregătirea optimă a viitorilor 
ingineri și subingineri mineri, pentru a stăpini și conduce 
cu competență tehnica modernă, determinînd o înaltă efi
ciență economică industriei miniere. Sîntem adine recunos
cători partidului și statului nostru pentru aceste condiții 
create.

Cadrele didactice și studenții Institutului de mine își 
unesc glasurile lor cu cele ale oamenilor muncii din Valea 
Jiului, ale întregului popor, exprimîndu-și totala lor ade
ziune față de politica internă și externă a partidului și 
statului nostru, politică profund pătrunsă de generoase idei 
umaniste și spirit internaționalist, de înaltă responsabili
tate față de unitatea țărilor socialiste, față de viitorul 
omenirii.

In acest nou început de an universitar, corpul didactic 
și studenții Institutului de mine din Petroșani se angajează 
față de conducerea partidului nostru, față de dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe secretar general, să-și înzecească 
eforturile pentru a îndeplini cu cinste și răspundere sarci
nile majore ce le revin in opera de dezvoltare multilate
rala a societății socialiste în scumpa noastră patrie — Re
publica Socialistă România.

Petroșani, la 1 octombrie 1971.
CADRELE DIDACTICE ȘI STUDENȚII 

INSTITUTULUI DE MINE DIN PETROȘANI

Capitală, consacrată inaugu
rării noului an universitar. 
Intr-o atmosferă de profundă 
concentrare cei prezenți au 
urmărit cuvintarea de o înaltă 
valoare teoretică și practică 
pentru destinele invățămîntu- 
lui superior, rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, 
de la tribuna ridicată in in
cinta Institutului Politehnic 
din București. Cu deosebită 
satisfacție și cu deplină a- 
probare, pe care am deslu-

(Continuare in pag. a 3-a)

De aceea să nu vi se pară 
paradoxal, dar aș sublinia de 
la bun început una din proble
mele cardinale ale activității 
noastre — educarea. în conti
nuare. cu perseverență în pri
mul rînd a celor ce fac edu
cație sau. cum se spune tot mai 
frecvent. în presă, educarea e- 
ducatorilor.

’ La institutul nostru de mine 
avem cadre ui ne pregătite, care 
în majoritatea lor au manifes
tat și manifestă răspundere fa- 
ță de sarcina pe care le-a în- 
credințat-o partidul și guver
nul țării. Faptul că din cei pes
te 1 000 de studenți au promo
vat examenele peste 80 la sută, 
din care mai mult de jumă- 
tate au obținut medii bune —• 
ne dă o imagine destul de da-' 
ră asupra muncii depuse de cor- 
pul didactic, de organul da 
partid și de celelalte organl-* 
zații obștești. Subliniem, de a-

(Continuare in pag. a 3-a)
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Vrmave din pag 1)

I.VHF . 1 într 1
prelungite).

Dară tot c('c.i «c -m iT.tii.at
In țara noas’trâ [X- drumul so

la torăm namcuilor 
nci și întreaga«mintii. atu

noastră preoîuparc trebuie sâ
f.r îndreptații atit spre sntisfa-
cerca tot mai 
tâtilor. atit

deplina a nccesi- 
materiale dl Ș'

n' ■ 'uale al<* tuturor celor ce
muiwcsc din patria noastră.
Să punem permanent în •. rn-
irul tuturor preocupări Iu. o-
mul. educat’ca lui. ridicarea
conștiinței sale. [X’ntru câ nu
mai astfel el va putea part-ci- 
pn în mod conștient, cu toate 
foitele. in făurirea propriului 
sân destin, a propriei sale i'- 
V 1 (Aplauze puternice, pre- 
liingitcX

In acest proces multilateral 
fle formare a omului nou. cu 
o înalta conștiință soclal’stă. 
un loc primordial îl ocupă în- 
vâi.'imîntu), ca factor principal 
d< educație și cultură. Pr'n 
f.‘> irirea omului nou, cu o con
știință revoluționară ridicată, 
înțelegem formarea unui om 
stăpin pe tot ceea ce posedă 
mai bun cunoașterea umană 
<n toate domeniile de activitate. 
Cînd vorbim de educația socia- 
Jie-tâ nu înțelegem nici pe de
parte numai însușirea unor ci
tate sau unor lozinci generale, 
ci a totalității cunoștințelor, 
tehnice, profesionale, științifice 
ș* politice. Numai acest tot 
unitar poate crea omui socie
tății de mîine. constructor al 
comunismului. (Vii aplauze).

Pornind de la rolul pe care 
l> are învățămîntul în societa
tea noastră, in anii construc
ției socialiste au fost luate mă
suri și s-au depus eforturi sus
ținute pentru realizarea unui 
Învățămînt dezvoltat din toate 
punctele de vedere.

Sînt cunoscute marile succese 
obținute de România în dez
voltarea învățămîntului de toa
te gradele. Am trecut la învă- 
țămîntul general de 10 ani, a 
cărui generalizare se va încheia 
in anii 1973—1974. Peste 50 la 
culă din tineri urmeazy învă
țămîntul liceal, iar alții — în
vâțămîntul profesional. Numă
rul studenților în învățămîntul 
superior așează România în 
îîndu] țârilor cu un învățămînt 
universitar dezvoltat.

In ultimii ani, statul a făcut 
«forturi serioase pentru dez
voltarea bazei materiale a în- 
vățămîntuluL S-au construit noi 
școli și instituții de învățămînt 
superior, cămine, cantine, in
ternate. De altfei, cltir.r și a- 
«est nou centru al învățămîntu- 
lui tehnic din România — un
de ne aflăm acum — este crea
ția ultimului nostru cincinal. 
Aproape 60 'a sută din studenți 
fwimesc burse, iar mai mult de 
jumătate din ei locuiesc în că
mine.

Grija și preocuparea partidu
lui pentru dezvoltarea învăță
mîntului de toate gradele izvo
răsc din înțelegerea clară a 
faptului că edificarea socialis
mului, făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate nu 
se poate realiza decît pe baza 
telor mai noi cuceriri ale gîn- 
dirii și ale tehnicii universale, 
<ă construcția socialismului tre
buie să meargă în strînsă con
cordanță cu progresul rapid
r) științei și culturii. (Aplauze 
puternice).

Este evident că creșterea im
petuoasă a forțelor de produc
ție, crearea. în cursul actualului 
cincinal, a circa 1 700 noi uni
tăți industriale, dezvoltarea a- 
griculturii, a științei, a con
strucțiilor de locuințe și de a- 
țezăminte sociaJ-cultnrale, cer 
un număr sporit de cadre cu 
studii superioare, liceale și pro
fesionale pentru toate sectoare
le de activitate.

In cincinalul în care ne gă
tim va trebui să intre în pro
cesul producției industriale 
peste un milion de noi oameni. 
Aceasta presupune, de aseme
nea, eforturi serioase pentru a- 
sigurarea și formarea cadrelor 
de muncitori cu o înaltă califi
care. atîl din punct de vedere
s) culturii generale cit și teh
nice.

Reamintesc toate acestea pen
tru a ințelege mai bine locul 
și răspunderea pe care le are 
învățămîntul — Ministerul în
văț âmintuliii. ministerele econo
mice, universitățile, poli tehnicile, 
toate școlile din țara noastră 
— în formarea cadrelor pentru 
diferitele sectoare de activitate.

Rezultatele pe care le-am ob
ținut pînă acum le putem apre
cia ca bune, cu toate neajun
surile caro mai sînt încă în a- 
cesl domeniu. Fără îndoială că 
învățămîntul nostru de toate 
gradele a adus și aduce o con
tribuție de mare însemnătate 
Ia formarea cadrelor, la asigu
rarea economiei și a celorlalte 
sectoare de activitate cu oa
meni cu o bună pregătire și o 
(naltă conștiință.

Iată de ce doresc să adresez, 
ai acest prilej, felicitări tutu
ror cadrelor din învățămîntul 
românesc pentru activitatea pe 
care au depus-o și o depun în 
vederea realizării marilor sar
cini de răspundere, nobile, pe 
cere le au în societatea noastră 
so<listă. (Aplauze puternice).

De asemenea, aș dori să 
menționez, la această adunare 
populară, faptul deosebit de 
îmbucurător că în ultimii ani 
tineretul școlar,, studenții pa- 
triei noastre obțin rezultate tot 
mai bune Ia învățătură, că ab
solvenții institutelor de învăță- 
mînt superior se prezintă an de 
an cu e tot mai bună pregăti
re, aducînd o contribuție de 
preț la întreaga activitate ce 

lată de ce doresc să felicit, 
dc asemenea. tinerelul nostra 
școlar ș> universitar pentru ac
tivitatea >’ eforturile pc core 
le depune spre a-și însuși noile 
i unoștințe în tonte domeniile 
de activitate. (Aplauze puter
nice. preluncilc).

Dcsigur. dacă ar fi să ne o- 
ricniăm numai după rezultatele 
bune dc oare om vorbit. am 
putea sâ ne declarăm mulțu
miți. Dar știți bine câ noi sin- 
tem comuniști, 4nlern revolu
ționari și dorim întotdeauna să 
asigurăm un progres mai rapid 
al societății noastre socialiste. 
Considerăm că tot ceea ce am 
realizat, tot ceea ce csic bun 
in H-iivitntea noastră trebuie 
sâ sei *. cască cn bază de pie- 
■ aif pentru a realiza un jvint 
și mai puternic al societății, 
deci și ,d învățămîntului. Iată 
de ce apreciind rezultatele bune 
pe care le avem, nu putem tre
ce peste faptul că în învăță- 
mint mai există o .serie de lip
suri și neajunsuri, cu se impun 
măsuri hotârîte, forme, pentru 
înlăturarea lor și ridicarea ni
velului genera) al școlii, deoa
rece numai astfel eo va putea 
răspunde în bune condiții exi
gențelor creseînde ale societății 
noastre în plină dezvoltare, te 
va putea asigura ca învățămîn
tul nostru să meargă în pas 
cu cuceririle revoluției tehnico- 
științifice mondiale.

Considerăm că avem creata 
o bună bază materială, că dis
punem dc cadrele și forțele ne
cesare pentru a ne propune să 
obținem într-un timp scurt 
lichidarea neajunsurilor care 
se mai manifesta în învățămîn
tul nostru, pentru ridicarea lui 
la nivelul dezvoltării științei și 
culturii, al cerințelor societîlțli, 
nostre socialiste.

In acest context, aș dori să 
menționez, că trebuie să avem 
permanent în vedere că. pe 
măsura ridicării gradului gene
ra) de cultură al oamenilor 
muncii, a dezvoltării forțelor 
de producție și introducerii cu
ceririlor științei și tehnicii în 
toate ramurile de activitate, se 
intensifică și procesul de dis
pariție treptată a deosebirilor 
esențiale dintre munca intelec
tuală și cea manuală, de apro
piere între muncitori și intelec
tualitate. Acest proces are loc 
pe baza ridicării generale a ni
velului de cunoștințe și de cul
tură al întregului nostru popor. 
Avind in vedere că după 1980— 
1985 se vor crea condiții ca în
tregul tineret să urmeze un în
vățămînt echivalent liceului, ne 
putem da seama cît de mult se 
va accentua acest proces în 
viitor. Această perspectivăj im
pune măsuri foarte serioase 
pentru mai buna organizare și 
desfășurare a procesului de în
vățămînt, pentru legarea lui 
strînsă de viață, de practica 
activității din toate sectoarele. 
In această perspectivă trebuie 
să vedem cum trebuie să arate 
omul de mîine! Intensificarea 
procesului de apropiere între 
munca manuală și cea intelec
tuală va duce la omogenizarea 
și mai puternică a societății 
noastre socialiste, la apropie
rea între diferite categorii so
ciale, la formarea unui om al 
muncii de țip nou, înarmat cu 
cele mai înaintate cuceriri ale 
științei și tehnicii, cu • înaltă 
conștiință socialistă, participant 
activ, conștient, la făurirea 
propriului său destin — desti
nul comunismului. (.Aplauze 
puternice).

In acest context, va crește 
și mai mult rolul clasei mun
citoare — clasa conducătoare 
a societății noastre — înțele- 
gind prin clasa muncitoare 
ceea ce am spus mai înainte, 
oameni ai muncii de tip nou, 
clasă care se deosebește acum 
fundamental de clasa munci
toare din regimul burghezo- 
moșieresc. pentru că este o 
clasă stăpinâ, proprietară a 
mijloacelor de producție, este 
conducătoarea societății, ea 
fiind aceea care, în fond, întru
chipează națiunea noastră so
cialistă. (Aplauze puternice, 
prelungite). In această nouă 
clasă muncitoare se vor uni — 
și aș putea spune — se vor 
contopi treptat toate celelalte 
categorii sociale.

Intelectualul de mîine, ieșit 
din rândurile oamenilor mun
cii trebuie să fie legat prin 
toate firele sale de popor, să 
participe activ la opera de e- 
dificare a societății noi, cores
punzător cunoștințelor care se 
pun într-un domeniu sau altul 
de activitate.

In fond, va fi vorba nu atîl 
de mari deosebiri in ce privește 
nivelul de cunoștințe, ci de di
viziunea rațională a muncii în 
procesul producției sociale, pen
tru că muncitorul de mîine se 
va apropia mult de intelectua
lul de mîine. din toate punc
tele de vedere. De altfel, chiar 
în prezent, dacă privim activi
tatea din unele domenii — și 
o să mă refer la cercetarea 
științifică — se poate observa 
că rezultatele cele mai bune 
se obțin acolo unde vmu| de 
știință, cercetătorul lucrează 
cu tehnicianul, cu muncitorul 
de înaltă calificare; și acest 
fe] de cercetare constituie as
tăzi motorul principal al dez
voltării României socialiste. 
(Aj «z< puternice). Iată de ce 
munca — factorul de bază al 
progresului societății omenești 
— va deveni indispensabilă 
pentru fiecare membru al so
cietății, Rolul învățămîntului 
este tocmai de a pregăti tine
retul patriei noastre pentru a 
putea ocupa un loc de cinste și 
de onoare 5n procesul produc
ției materiale și spirituale.

Tinerelul trebuie fu fie Un 

procesului dc apropiere și omo
genizare a societății noastre so
cialiste; el este chemai să-și 
Snsnșcascâ tot ce «c realizează 
mai avansat în știință și teh
nică, in toate domeniile dc ac
tivitate. Numai așa el va putea 
să se încadreze, într-un timp 
scurt, in procesul producției, 
sâ aducă o contribuție lot mai 
activâ la făurirea societății so- 
rialiste multilateral dezvoltate, 
ia edificarea comunismului în 
România (Aplauze puternice, 
prelungite).

Tonte aceste perspective ale 
societății noastre, cît și revo
luția tehnico-științifică contem
porană, impun realizarea unui 
invâțămînt receptiv la tot ceea 
i e este nou în cunoașterea u- 
manâ. capabil să educe pe ț- 
levj și studenți, sâ-i înarmeze 
cu toate aceste cunoștințe, să-i 
pregătească pentru muncă, pen
tru viață, lată dc ce este ne
cesar să realizăm cu m-ai mul
tă fermitate măsurile privind 
legarea strînsă a învățămintu- 
hii cu practica, cu producția.

Despre aceste probleme s-a 
vorbit nu o dată. Plenara Co
mitetului Central, elaborând Di
rectivele cu privire la dezvol
tarea învățămîntului, s-a preo
cupat, de asemenea. pe larg, 
dc aceste aspecte ale școlii ro
mânești. S-au obținut, fără nici 
o îndoială, unele realizări, dar 
ele sînt departe dc a ne putea 
mulțumi. Iată de ce a apărut 
necesitatea de a analiza ceea 
ce s-a realizat, de a stabili mă
suri suplimentare, avind în ve
dere înfăptuirea acestui dezi
derat de importanța esențială 
pentru învățămîntul nostru.

In această direcție, trebuie 
să pornim, in primul rând, de 
la necesitatea de a considera 
învățămîntul, cercetarea și pro
ducția ca un proces unitar, in
separabil. in formarea specia
listului de mîine. De aceea, s-a 
trecut la realizarea dublei subor
donări a învățămîntului tehnic 
și de specialitate, s-au prevă
zut măsuri pentru o conlucrare 
mai strînsă între învățămînt, 
institutele de cercetare și uni
tățile industriale de producție. 
Trebuie să acordăm o atenție 
deosebită rezolvării intr-un timp 
scurt a problemei dotării co
respunzătoare a laboratoarelor 
cu aparatură modernă, cu mi- 
croinstalații care să reprezinte 
imaginea utilajelor moderne din 
producție. Să dotăm și să or
ganizăm noi ateliere în cadrul 
facultăților și institutelor, să 
perfecționăm practicai în pro
ducție, în sensul de a face ca, 
realmente, studentul să poată 
efectua orice operații concrete 
în procesul de producție, să nu 
fie doar un simplu asistent.

Ținînd seama dc numărul ma
re de instituții moderne, de 
tehnicitatea și complexitatea lor, 
apare necesar ca unele cursuri 
să fie organizate direct la fața 
locului, 6pre a se putea ast
fel explica cît mai bine stu
denților modul de funcționare 
a noilor instalații și complexe 
industriale. Trebuie să ne pro
punem — așa cum am mai 
subliniat și în trecut — ca la 
terminarea cursurilor învăță
mîntului superior absolvenții să 
posede și cunoștințe practice la 
nivelul unui tînăr muncitor ca
lificat. Numai îmbinfnd cunoș
tințele teoretice cu cele prac
tice, tînărul specialist va pu
tea să se încadreze rapid în 
procesul de producție, să a- 
ducă o contribuție mai mare 
la realizarea sarcinilor unită
ților unde urmează să lucreze. 
Dar chiar și pentru tinerii care 
urmează să lucreze în învăță
mînt sau în munca de cerce
tare, însușirea cunoștințelor 
practice reprezintă o necesita
te, o condiție ca ei să-și poată 
îndeplini în bune condițiuni o- 
bligațiile ce le revin.

Am vizitat astăzi unele fa
cultăți la Universitate și la In
stitutul Politehnic. Aș dori să 
menționez că mi-a produs o 
deosebită plăcere să constat că
— la unele facultăți, bineîn
țeles — au început să se a- 
plice cu mai multă fermitate 
măsurile privind legarea învă
țămîntului de practică. Am con
statat asemenea preocupări atît 
la Facultatea de Chimie a U- 
niversității, cît și la cele două 
facultăți pe care le-am vizi
tat aici, și în mod deosebit la 
Facultatea de Tehnologia Con
strucțiilor de Mașini. Este a- 
devărat că dotarea cu mașini 
a atelierelor acestor facultăți 
s-a făcut de cîteva săptămîni
— deci abia a început — dar
faptul că sint dotate de acum 
cu zeci de mașini moderne, că 
in ele vor putea să lucreze e- 
fectiv studenții reprezintă un 
pas important. Trebuie să con
siderăm însă toate aceste mă
suri numai un început și să 
facem ca în practică aceste a- 
teliere să devină mici uzine în 
stare să realizeze orice produs. 
Vorbind de Politehnică, și ți
nînd seama că aici lucrează 
eijea 1 400 de cadre didactice, 
deci 10 la sută din totalul ca
drelor didactice din învățămîn
tul universitar din România — 
ceea ce reprezintă o forță u- 
riașă — aș putea 6pune că a- 
telierele ei trebuie să devină nu 
numai ateliere-școală, ci atelie
re de cercetare care să reali
zeze prototipuri de mașini mo
derne Ș> să le pună la dispo
ziția uzinelor constructoare de 
mașini 6pre a fi produse Vi 
serie. Iată ce dorim noi de la 
politehnica românească ! (A-
plauze puternice).

Am vizitat, de asemenea. Con
servatorul și am constatat cu 
plăcere buna organizare a ac
tivității de învățămînt, cît și 
preocuparea pentru promovarea 
muzicii românești.

După cum știți, problema or
ganizării atelierelor, a labora
toarelor este cel puțin în a- 
ceeași măfiură valabilă și pen

tru liceele și școlile de cultu
ră generală. In această privin
ță, au fost luate încă din acest 
an un șir de măsuri care să 
n**i<nrc • ■«», pină in 197? 191
toate școlile noastre să dispu
nă dc laboratoarele și atelie
rele necesare.

Am vizitat ieri cîteva :lip n- 
ccslc școli — atît școli profe
sionale cit și licee tehnice și 
licee de cultură generală. Tre
buie să menționez eu satisfac
ție la această adunare, — unde 
știu că participă și elevi —, 
că este un început bun, există 
un entuziasm general și, de 
pe acum, s-au obținut o .serie 
dc rezultate pozitive. Desigur. 
In ei leva luni nu sc puteau 
ri zoi va toate problemele, dur 
felul în care cadrele didactice 
s-au preocupat în această pe
rioadă de organizarea ateliere
lor, • u concursul intrcprmdc- 
rilor, felul înreare elevii înșiși 
au ajutat la organizarea ate
lierelor, în care i-am găsit mun
cind, ne dă temeiul sâ afirmăm 
că, într-adevăr, învâțămîntul 
nostru general se află pe un 
drum bun. Nu mai vorbesc de 
școlmle profesionale și liceele 
tehnice; am menționat chiar și 
ieri, dar vreau să menționez și 
la această adunare, că din cele 
trei licee vizitate, pe primul 
plan se plasează centruj șco
lar aparținînd Ministerului In
dustriei Ușoare — care poate 
fi luat drept un model de le
gare a învățămîntului de prac
tică. Să nu se supere tovarășii 
universitari, dar și ei l-ar pu
tea vizita și, desigur, ar putea 
trage multe învățăminte, fireș
te, la nivelul care trebuie asi
gurat în facultăți. Centrul șco
lar aparținînd Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini s-a plasat pe locul II, deși 
eu aș fi dorit să fie pe locul 
întîi. Dar întrecerea este în
trecere ! Industria energetică — 
care, așa cum se prevede în 
programul nostru, trebuie să 
stea pe locul I, asigurând e- 
nergia necesară țării —, din 
punct de vedere al organizării 
școlii se află pe Jocul III; totuși, 
și liceul energetic, pe care l-am 
vizitat, este bine organizat, dar 
consider că are încă mult de 
făcut.

Subliniez aceasta pentru că 
ne propunem, după cum cu
noașteți. ca în următorii ani 
liceele tehnice să înregistreze 
o puternică dezvoltare. Vrem 
să asigurăm ca toți cei care vor 
intra în facultăți să fie de fapt 
elevi ai liceelor tehnice; în fe
lul acesta ei vor intra în în
vățămîntul superior cu cunoș
tințele necesare din domeniul 
respectiv de activitate, iar în 
atelierele universității sau in
stitutelor nu vor mai efectua 
o muncă primară — cum am 
văzut chiar astăzi — ci vor 
putea lucra în anul I ca aju
tor de maistru, în anul II ea 
maistru. în anul III ca inginer, 
conducînd un atelier. In acest 
fel, atunci cînd termină uni
versitatea sau politehnica, ab
solventul va ști să conducă ne
mijlocit un sector de activitate. 
Atunci vom avea ingineri și 
specialiști buni — și noi ase
menea cadre vrem să avem, și 
în felul acesta vrem să organi
zăm învățămîntul nostru în ac
tualul cincinal. Cred că este un 
deziderat pe care îl aprobați 
și dumneavoastră — cadrele di
dactice și studenții — și pe 
care îl aprobă întreaga noas
tră națiune socialistă. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Consider că în domeniul în
vățămîntului tehnic de specia
litate avem condiții bune ca, 
intr-adevăr, începind din acest 
an universitar, și în următorii 
2—3 ani să realizăm o trans
formare radicală, ca să spun 
așa — revoluționară, în sensul 
ridicării învățămîntului la ni
velul cerințelor revoluției teh- 
nico-științifiee contemporane.

Așa cum am arătat la con
sfătuirea cu cadrele din do
meniul activității ideologicer- 
este necesar să luăm măsuri 
hotărâte în vederea îmbunătă
țirii învățămîntului din dome
niul științelor sociale — istorie, 
filozofie și altele. Trebuie să 
asigurăm predarea disciplinelor 
de la științele sociale pe baza 
concepției materialist-dialectice 
despre lume, să creăm posibi
litatea ca studenții să poată 
înțelege dezvoltarea și schim
bările care au avut și au loc 
în lume. Este necesară orga
nizarea unor cabinete și cen
tre de documentare, care să 
ajute pe studenți la înțelegerea 
diferitelor evenimente din isto
rie, din filozofie și din alte 
domenii de activitate.

Am vizitat și facultatea de 
filozofie, dar sînt nevoit, și de 
data aceasta, să mă declar nesa- 
tisfăcul pe deplin de ceea ce 
am văzut. Dacă la facultățile 
tehnice, așa cum am mai ară
tat, am constatat lucruri bune, 
aici aproape că nu se văd mă
surile menite să pună acest în
vățămînt pe alte baze. Am spus, 
de altfel, acolo că ceea ce s-a 
făcut în această privință, ținînd 
seama că acum se socotește în 
microni, reprezintă un micron 
sau a zecea parte dintr-un mi
cron. Mai este încă mult de 
făcut pentru a ridica învăță- 
mlntu! social din universitățile 
noastre la nivelul cerințelor 
actuale, și — ca să spun așa, — 
să ajungă cel puțin la nivelul 
învățămîntului tehnic.

De asemenea, este necesar să 
acordăm o atenție mai mare 
disciplinelor sociale și politice 
care se predau în întregul 
nostru învățămînt. Am mai vor
bit despre aceasta, au fost luate 
unele măsuri și sper ca ele 
să se reflecte în practică. Este 
de înțeles că specialistul de 
mîine, în orice domeniu de ac
tivitate ar lucra, trebuie să po
sede și cunoștințele sociale și 
politice necesare pentru a pu
tea fi un participant activ la 

conducerea întregii vieți social- 
econoinice.

După cum se știe, ne preo
cupăm dc pcrâecțfonaiTa con
tinuă a conÂirerli aelivi-tății c- 
i'OnomicO-MM'ialc, de crearea ca
drului organizatoric pentru par- 
tâ iparca tot moi netivă a ma
selor de oameni ai muncii la 

• conducerea societății I,i țara 
nuiLșiră tire loc un proces con** 
l.nuu dc dezvoltare și adîncire 
a democrației socialiste care 
presupune participarea conștien
tă a maselor populare, a în
tregului popor, la elaborarea 
politicii interne și externe, la 
înfăptuirea în viață a acestei 
politici. Este dc înțeles efi a- 
ccaslă participare, tot mai ac
tivă, și exercitarea în fapt a 
acestor drepturi cere un om cu 
un ridicat nivel de cunoștințe 
filozofice și politice, în stare 
să înțeîeacă evoluția societății, 
sâ contribuie la elaborarea căi
lor ci dc dezvoltare.

In același timp, nu trebuie 
sâ uităm că se mai fac încă 
simțite anumite rămășițe ale 
vechilor concepții burgheze, că 
este necesar ca în procesul dez
voltării societății socialiste Sâ 
ducem o luptă hotărâtă împo
triva concepțiilor retrograde, 
reacționare, pentru afirmarea 
principiilor clicii și echității so
cialiste, a relațiilor noi dintre 
oameni, bazate pe egalitate, pe 
prietenie și colaborare — prin
cipiile comuniste. (Aplauze pu
ternice). Nu trebuie să uităm 
nici un moment că sîntem co
muniști, că am pornit la trans
formarea revoluționară a lu
mii și că aceasta ne cere să 
veghem permanent la afirma
rea in toate domeniile de ac
tivitate a concepției și princi
piilor comuniste. Trebuie să a- 
vem permanent în vedere că 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, construirea 
comunismului au loc în condi
țiile luptei împotriva a tot ceea 
ce este vechi și [ierimat. pen
tru promovarea și afirmarea 
noului, că întărirea rolului con
ducător al partidului în socie
tate presupune tocmai de a ți
ne permanent seama și de a în
țelege ce este nou, ce cores

punde dezvoltării sociale, de a 
mobiliza masele largi dc oa
meni ai muncii să acționeze în 
mod conștient pentru înlătu
rarea vechiului, pentru a des
chide calea afirmării noului in 
toate domeniile de activitate. 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Numai așa partidul iși va pu
tea îndeplini în bune condiții 
rolul său de forță politică con
ducătoare, numai așa se va pu
tea face ca unele contradicții 
care se manifestă în societate 
să nu devină la un moment dat 
contradicții antagoniste, să ducă 
la conflicte și la zdruncinări în 
viața socială.

După cum am mai spus, ti
neretul reprezintă schimbul de 
mîine; lui Ii revine sarcina de 
a asigura mersul înainte al 
patriei noastre spre comunism. 
Iată de ce el trebuie să fie 
înarmat atît cu cunoștințe ști
ințifice, tehnice, cît și cu cu
noștințele cele mai avansate, 
din domeniul științelor sociale, 
deoarece numai așa el va pu
tea fi permanent un partici
pant activ ia afirmarea și dez
voltarea noului, Ia lupta îm
potriva vechiului, la transfor
marea revoluționară a societă
ții. (Aplauze puternice). Numai 
înarmat cu concepția cea mai 
înaintată despre lume și viață, 
cu materialismului dialectic și 
istoric, omul societății socialis
te va putea înțelege bine atît 
problemele dezvoltării interne, 
cît și cele ale vieții internațio
nale. va putea sa asigure, în 
toate împrejurările, găsirea Ș> 
elaborarea celor mai bune so
luții care să corespundă necesi
tăților sociale, progresului so
cietății socialiste și comuniste. 

Desigur, la activitatea poli- 
tieo-ideologică de înarmare a 
oamenilor muncii, a tineretu
lui patriei noastre cu cele inai 
noi cunoștințe, de formare a 
conștiinței socialiste trebuie să 
contribuie toate forțele societă
ții noastre, dar învățămîntului 
îi revine, după cum am mai 
spus, un rol de mare însemnă
tate — Ș‘ el trebuie să-și înde
plinească în cele mai bune con
diții această înaltă misiune a 
sa.

Pornind de la aceasta, tre
buie să înțelegem și răspunde
rea cadrelor didactice din în
tregul nostru învățămînt. Atît 
învățătorul, cît și profesorul, 
inclusiv profesorul universitar, 
trebuie să fie un educator în 
sensul cel mai larg al cuvîntu- 
lui. El trebuie să asigure atît 
predarea cunoștințelor de spe
cialitate pe baza celor mai noi 
cuceriri, cît și înarmarea tînă- 
rului cu cunoștințe sociale, e- 
ducarea lui, pentru a deveni un 
bun cetățean al patriei. un 
bun constructor al socialismu
lui și comunismului. Iată de ce 
este necesar să fie luate măsuri 
pentru ca toate cadrele didac
tice să-și îndeplinească în .ele 
mai bune condiții sarcinile pe 
care le au. Vreau 6ă-mi exprim 
convingerea că profesorii, ca
drele noastre didactice din toate 
ramurile învățămîntului vor 
răspunde cu cinste acestei no
bile misiuni. (Aplauze puter
nice).

Dacă m-am referit la diferite 
aspecte pozitive și la unele 
lipsuri din învățămîntul nostru, 
cred că este de înțeles că ele 
privesc și munca organizațiilor 
noastre de partid, atît județene 
cît și orășenești, precum și 
munca organizațiilor de partid 
din unitățile respective. D« 
aceea, ’ nu doresc să mă mai 
refer concret la unele neajun
suri ale muncii organizațiilor 
de partid din învățămîntul 
nostru universitar. Dacă unele 
măsuri în domeniul învățămin- 

tului s-au aplicat și se aplică 
cu înlîrzierc nu putem sâ nu 
atragem atenția câ pentru a- 
<castn răspunde și comitctu’i u- 
mvci-silur dc partid, râspund și 
orgruil/ațtilc dc partid respe •- 
five, pentru câ n-au acționat 
și nu acționează cu toată fermi
tatea. lată dc cc se impune și 
in această direcție îmbunâtfl- 
țirca muncii organizațiilor noas
tre de partid, care trebuie sâ 
pună în centrul activității lor 
unirea eforturilor tuturor 
membrilor dc partid din ca
drul învățămîntului superior, 
realizarea misiunii ce revine 
învățămîntului.

Nu vreau să critic și U.T.C.- 
ul. I| spun numai să sc ducă 
sâ vadă ctun a organizat o or
ganizație dc pionieri activitatea 
de educație la o școală gene
rală ! Nu sc poate admite ca 
organizațiile noastre studen
țești. universitare să se găseas
că în coada muncii educative. 
Ele au datoria să fie în prime
le rânduri, să devină cu ade
vărat organizații dc tineret re
voluționare. militante pentru c- 
ducarea comunistă □ tineretului. 
(Vii aplauze).

Este necesar sâ acordăm o 
mai mare atenție activității or
ganizațiilor de tineret, muncii 
politice desfășurate de aceste 
organizații pentru unirea for
țelor întregului nostru tinerel 
și educării lui politice spre a 
înțelege marea răspundere pe 
care o are în fața societății, 
spre a fi conștient de necesita
tea de a nu precupeți nici un 
efort pentru a-Ș> însuși cunoș
tințele necesare, atît profesio
nale cil și politice.

Așa cum am arătat și la con
sfătuirea eu cadrele din dome
niul muncii ideologice, se im
pune îmbunătățirea activității 
tuturor celorlalte sectoare; pre
sa, cinematograful, teatrul, ra- 
dio-ul, televiziunea, literatura 
trebuie să-și unească eforturile 
pentru a contribui la realiza
rea acestui deziderat.

Comitetele orășenești și ju
dețene de partid trebuie să a- 
corde o mai mare atenție bu
nei desfășurări a procesului de 
învățămînt sub toate aspectele, 
să exercite un control și o în
drumare permanente, conside
rând aceasta drept una din sar
cinile lor de mare rasjaundere. 
Comi-tetelor județene și orășe
nești de partid, organizațiilor 
de partid le revine misiunea de 
a uni și folosi toate aceste 
mijloace în scopul realizării țe
lului nobil de mare răspun
dere al formării omului nou 
eu o înaltă conștiință socialis
tă și comunistă. (Aplauze pu
ternice).

Toate măsurile luate de gu
vern și partid in domeniul în- 
vățămintului și al educației po- 
litico-ideologice urmăresc reali
zarea . în cele mai bune con
diții a acestui scop unic, inse
parabil de obiectivul dezvoltă
rii orânduirii noastre socialiste 
și fără de care nu se poate 
concepe făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
construirea societății comuniste.

Trebuie să se înțeleagă de 
toată lumea că este necesar să 
asigurăm mersul înainte, în 
mod armonios, în toate sectoa
rele dc activitate, că rămînerea 
in urmă, fie a bazei materiale, 
a dezvoltării forțelor de pro
ducție, fie a științei, culturii, a 
conștiinței socialiste, poate pro
duce greutăți în dezvoltarea în
tregii noastre societăți. Trebuie 
să pornim cu toții de la răs
punderea care o avem față dc 
societate, față de viitorul na
țiunii noastre socialiste, și să 
acționăm în așa fel incit să 
ne îndeplinim în condiții cît 
mai bune obligațiile ce nc re
vin acolo unde lucrăm. (Aplau
ze puternice). îmi exprim de
plina convingere că organiza
țiile noastre de partid și de ti
neret dispun de tot ceea ce 
este necesar și vor acționa în 
așa fel îneît să realizeze cu 
succes tot ceea ce au de în
făptuit în vederea îmbunătăți
rii aativității politico-educative 
și ridicării nivelului general al 
învățămîntului din patria noas
tră.

Doresc să mă adresez și cu 
acest prilej tineretului, îndeo
sebi tinerilor elevi și studenți : 
Voi, care vă găsiți astăzi pe 
băncile școlii, constituiți schim
bul de mîine chemat sâ con
tinue cele mai înalte tradiții 
revoluționare de luptă socială 
și națională ale partidului ncs- 
tru, de luptă pentru socialism; 
voi va trebui să asigurați dez
voltarea mai departe a forțelor 
de producție, perfecționarea re
lațiilor de producție și a între
gii activități economico-sociale, 
ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi ! Vouă vă va reveni sar
cina de a ridica România pe 
culmile civilizației moderne, pe 
culmile luminoase ale socialis
mului !

Pentru a putea să vă înde
pliniți mîine această misiune 
de înaltă răspundere trebuie 
să vă pregătiți astăzi, să în- 
vățați, să învățați, să împle
tiți învățămîntul cu munca, cu 
practica, cu viața ! Numai așa 
veți putea fi în stare să con
tinuați, pe o treaptă superioa
ră, ceea ce au înfăptuit și În
făptuiesc înaintașii voștri! (A- 
plauze puternice).

Am ferma convingere că ti
neretul patriei noastre, elevii 
și studenții, înțeleg sarcinile ce 
le revin și nu vor precupeți nici 
un efort pentru a-și însuși tot 
ceea ce a creat mai bun cu
noașterea umană în toate do
meniile de activitate. Sîntem si
guri că viitorul patriei noas
tre sc va găsi în miini bune. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,

Partidul nostru consideră că 
intre sarcinile naționale și cele 

internaționale există o strânsă 
unitate dial< * tiză, că îndepli- 
n'ndu-.și obligația națională, 
sigurând edificarea cu succes a 
noii orânduiri sociale. e| răs
punde atit îndatoririi față de 
propriul popor, cit și față de 
clasa muncitoare din țările so
cialiste, dc forțele revoluționa
re, progresiste dc pretutindeni.

Politica externă a României 
cete buzată pe principiile mar- 
xiM-leniniște. In abordarea pro
blemelor dezvoltării vieții con
temporane internaționale ne 
conducem după concepția mate
rial ist-d iu lectică .șl istorică; por
nim întotdeauna dc tu reali
tățile în care trăim, dar, in a- 
cclași timp, privim înainte spre 
?eca cc este nou. spre ceea ce 
sc dcz.voltă și se afirmă in evo
luția luni:) contemporane. O a- 
naliză cît de succintă a eveni
mentelor internaționale demon
strează cu putere că vechea 
politică imperialistă de domi
nație și dictai și-a trăit train:, 
că ea este respinsă lot mai 
mult dc popoare, care se ridică 
■ u hotărâre la luptă împotriva 
acestei politici, pentru a-și a- 
păra libertatea și independența 
națională, dreptul de a-și ho
tărî ele însele calea dezvol
tării viitoiire. (Vii aplauze). A- 
ccasta ne dă certitudineo să 
afirmăm ă, dacă forțele îna
intate ale societății se vor uni, 
vor acționa împreună, ele vor 
putea pune capăt politicii im
perialiste, colonialiste, vor pu
tea preîntfmpîna declanșarea 
unui nou război mondial, asi
gura pacea și colalxirarea în
tre popoare. (Vii aplauze).

Tocmai pornind de la ceea 
ce este nou și se afirmă în 
dezvoltarea lumii contemporane, 
România, ca țară socialistă, a- 
cordă o atenție deosebită extin
derii relațiilor sale cu toate 
țările socialiste, onsiderînd câ 
divergențele existente între u- 
nele din aceste țări sînt vre
melnice, și că trebuie acționat 
cu fermitate pentru depășirea 
lor. că viitorul este spre uni
tate și colaborare între țările 
socialiste, că aceasta reprezintă 
noul și constituie o legitate a 
dezvoltării socialismului. (A- 
plauze puternice, prelungite).

In acest spirit România ac
ționează pentru dezvoltarea co
laborării cu țările din cadrul 
C.A.E.R., a participat la adop
tarea Programului complex al 
integrării economice a țărilor 
socialiste membre ale acestei 
organizații, program care se 
bazează pe respectarea inde
pendenței și suveranității na
ționale a fiecărui stat, pe întra
jutorare tovărășească care să 
permită dezvoltarea mai rapidă 
a fiecărei țări și care nu afec
tează planificarea și activitatea 
financiară națională, asigurând 
deci progresul mai acoelerat al 
fiecărei economii naționale, 
dezvoltarea independentă a fie
cărei țări, și, în același timp, 
întărirea colaborării multilate
rale dintre ele, a unității și a 
forței socialismului. (Aplauze 
puternice, îndelungate) Româ
nia este hotărâtă să acționeze 
cu toată fermitatea pentru reali
zarea în viață a acestui pro
gram.

Totodată, țara noastră va 
continua să dezvolte colabora
rea cu toate, statele socialiste, 
considerând că aceasta cores
punde cauzei generale a socia
lismului.

De asemenea, România dez
voltă și promovează cu consec
vență relații economice, tehnico- 
științifice și de altă natură cu 
țările în curs de dezvoltare, 
văzind în aceasta atît o necesi
tate pentru progresul economic 
al fiecărei țări cît și un factor 
politic în lupta împotriva im
perialismului, pentru pace și 
olaborare între popoare.

In conformitate cu realitățile 
sociale, țara noastră dezvoltă, 
în același timp, relații cu țări
le capitaliste, considerând că 
participarea activă la diviziu
nea internațională a muncii, la 
schimbul de valori materiale, 
științifice și culturale consti
tuie o necesitate a mersului 
înainte, a realizării unei poli
tici de colaborare și pace.

La baza relațiilor cu toate 
statele lumii așezăm principiile 
deplinei egalități în. drepturi, 
respectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, renunțării 
la forță și la amenințarea cu 
forța în raporturile dintre state. 
Apreciem că aceste principii — 
în opoziție cu practicile politi
cii imperialiste și colonialiste. 
— se afirmă tot mai puternic 
în lume, că ele reprezintă vii
torul în relațiile dintre toate 
națiunile globului nostru pă- 
mînlesc. (Aplauze puternice, 
prelungite). Desigur, așa cum 
am spus nu o dată, în ce pri
vește relațiile dintre țările 
socialiste, la aceste principii 
trebuie să adăugăm ideologia 
comună marxist-leninistă, in
ternaționalismul proletar. în
trajutorarea tovărășească.

In activitatea noastră inter
națională pornim de la faptul 
că lupta împotriva imperialis
mului și afirmarea în relațiile 
dintre state a principiilor la 
care m-am referit mai înainte, 
cer acțiuni concrete, nu numai 
declarații generale.

România se pronunță activ 
pentru înfăptuirea securității 
europene. Considerăm că este 
necesar să transformăm conti
nentul nostru — de pe car« a» 
pomii în trecut două războaie 
mondiale — înlr-o zonă a păcii 
și colaborării pașnice.

Apreciem că în ’ultimul timp 
in Europa s-au făcut o serie 
de pași spre calea destinderii 

și soluționării unor probleme. 
Mă refer la încheierea Tratatu
lui dinție Uniunea Sovietică șl 
Republica Federală a Germa
nici, dintre Polonia .șl Re
publica Federală a Germo- 
>tiei, la tratativele care nu loc 
între Cehoelovacia și Republica 
Federală a Germaniei, la tra
tativele dintre Republica Dc- 
mocrală Germană și Republica 
Federală o Germaniei, la acor
dul la Care s-a ajuns In privin
ța Berlinului occidental. Tot fn 
acest sens pot fi apreciate și 
intensificarea contactelor și a 
schimburilor dintre oamenii 
politici din Europa, inclusiv re
centei intîlnire dintre Leonid 
Brejnev și Willy Brandt, pre
cum și vizita în Iugoslavia a 
secret n ulul general al C.C. al 
P.C.U.S.. i eon id Brejnev, și 
convorbirile avute cu losip 
Broz Tito și alți conducători 
iugoslavi. Toate acestea atestă 
cu tărie că sînt premise favo
rabile pentru a se trece Ja re
alizarea unei conferințe euro
pene.

România, după cum știți, a 
avut larg} schimburi de păreri 
cu guvernele și conducătorii 
multor state europene ; de alt
fel. ea a militat și militează 
continuu pentru dezvoltarea co
laborării și schimburi de păreri 
între state. Avem deplina con
vingere că sînt create condițiile 
pentru a se ajunge la o reuni
une cu participarea tuturor 
statelor interesate, care să des
chidă calea înfăptuirii securită
ții europene, sâ asigure dezvol
tarea independentă, liberă, a 
fiecărei națiuni de pe conti
nentul nostru. (Aplauze puter
nice).

Trăind în Balcani ne preo
cupăm permanent ca în această 
zonă să se realizeze astfet de 
relații care să s transforme în
lr-o regiune a colaborării paș
nice ' msiderăm că sînt nece
sari și posibili pași concreți în 
această direcție ; în ce ne pri
vește. vom face totul pen-lru a 
ne aduce contribuția la reali
zarea acestui deziderat al tu
turor națiunilor din Balcani. 
(V*i aplauze).

Viața, evenimentele demon
strează că pacea este indivizi
bilă, că orice conflict într-e 
zonă sau alta a lumii are, pînfl 
la urmă, repercusiuni și asu
pra altor continente și zone. 
De aceea. România s-a pronun
țat și se pronunța cu hotărâre 
pen-tru încetarea oricăror răz
boaie și conflicte armate între 
state, a sprijinit și spr jinâ 
lupta poporului vietnamez și a 
celorlalte popoare din Indochi
na împotriva intervenției impe
rialiste. Țara noastră susține 
propunerile în șapte puncte ale 
Guvernului revoluționar pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui dc sud. apreciind că ele 
reprezintă o bază reatfă pentru 
soluționarea politică a războiu
lui, care să poată duce Ia re
tragerea totală a trupelor Sta
telor Unite ale Amerîcij și ali- 
aților lor, astfel ca poporul 
vietnamez, toate popoarele din 
Indochina să fie lăsate să-și 
rezolve ele însele problemele, 
fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze puternice).

In mod constant. România s-a 
pronunțat și se pronunță pen
tru rezolvarea politică, pe baza 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 1967, a conflictului 
din Orientul Apropiat, pentrw 
retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, 
pentru asigurarea integrității 
și independenței tuturor sta
telor din această zonă, pentru 
rezolvarea problemei populației 
palestiniene în conformitate cu 
interesele sale.

Mai mult ca oricând, trebuie 
acționat cu toată fermitatea 
pentru a împiedica agravarea 
conflictelor existente Și izbuc
nirea de noi conflicte, împotri
va politicii imperialiste de a- 
mestec în treburile altor state, 
pentru a se respecta dreptul 
fiecărui popor de a-și hotări 
dezvoltarea așa cum o dorește, 
de a fi stăpîn pe bogățiile țării 
sale Și a le folosi în vederea 
progresului său economic și so
cial.

i msiderăm câ în soluționa
rea tuturor problemelor inter
naționale trebuie să fie asigu
rată participarea cu drepturi 
egale a tuturor statelor, fie ele 
mari sau mici. Noi pornim de 
la învățătura marxist-leninîștâ 
după care numai participarea 
cu drepturi egale a tuturor na
țiunilor la soluționarea proble
melor va asigura pacea și co
laborarea în lume. (Vii aplau
ze).

Apreciem că în soluționarea 
multor probleme litigioase in
ternaționale, în accentuarea 
cursului destinderii și colabo
rării. un rol important revine 
Organizației Națiunilor Unite și 
altor organisme internaționale. 
Acționăm, și vom acționa și în 
viitor pentru creșterea rolului 
acestei organizații în soluționa
rea problemelor vieții interna
ționale. Considerăm că este ne
cesar să se realizeze universali
tatea Organizației Națiunilor U- 
nite, ca Republica Populară 
Chineză să-și ocupe locul ce i 
se cuvine de drept, ca am
bele state germane, precum și 
alte state să-și poată, de ase
menea. ocupa locul în O.N.U.

Una din problemele de mare 
însemnătate care preocupă toa
te popoarele lumii este dezar
marea generală și m primul 
rând dezarmarea nucleară. Noi 
considerăm că este timpul să 
se acționeze cu mai multă fer
mitate și perseverență în ve
derea realizării de pași concret» 
pe calea dezarmării. Apreciem 
că in’ercsele păcii și progve-

(Conti/iuare in pug. u 3-aj
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu prezent în mijlocul 
studenților și cadrelor didactice din Capitală

(Urmare din pag. a 2-a)

f.n’ui socku cer să se pună ca
păt cursei înarmărilor, să se 
troacă în practică la încetarea 
îiMrmâK ii nucleare, la distru- 
r*' rea amu mentul u i nuci car; 
considerăm, de asemenea, că 
trebuie mers pe calea retra
gerii 'rupelor străine de pe te
ritoriile altor state, a lichidă
rii bazelor militare și a blo
curilor mSîtare opuse, a creă
rii unei atmosfere de încrede
re care sâ permită realizarea în 
continuare de noi progrese pe 
calea înfăptuirii dezarmării. A- 
ccas’â constituie o cerință im
perioasă a progresului, o cauză 
n ituror popoarelor. (Vii n- 
ytau/e).

Este de înțeles că și reali- 
laarcn acestui deziderat nu este 
posibM decît cu participarea 
tuturor popoarelor, a tuturor 
națiunilor. De aceea. România 
s-a pronunțat cu fermitate pen
tru convocarea unei conferințe 
generale de dezarmare, cu par
ticiparea l'Muror s’.ițelor lumii. 
Considerăm însă că popoarele 
r.u trebuie să aștepte, ci tre
buie să acționeze și să impună 
o nvocarea acestei conferințe. 
(Aplauze puternice).

Pornind dc la locul impor
tant pe care partidele comunis
te și muncitorești îl ocupă în 
T-.afa contemporană, de la fap- 
b;'. 'â ele sînt chemate să joace 
un rol tot mai însemnat în 
»« «v.irea marilor probleme in
iei ui’ionaJe. in asigurarea pro- 
jne.sului social al tuturor na- 
țiunilor, partidul nostru dez- 
ve’.'ă largi relații dc colaborare 
cv toate partidele comuniste și 
muncitorești. pe baza prînci- 
f’ilor egalității în drepturi, nea
mestecului in treburile interne, 
autonomiei și a dreptului fiecă- 
mi partid de a-și hotărî de sine 
•dătător linia politică, fără nici 
un amestec din afară.

In dezvoltarea acestor rela
ții pornim de la concluziile la 
care s-a ajuns atit în întâlni
rile dintre Partidul Comunist 
Român și alte ‘ partide comu
niste și muncitorești, cît și în 
n< numărate întâlniri internațio

îUrmore din pag. 1)

Vorbitorii' au exprimat bu
curia de a. avea în mijlocul 
lor pe secretarul general a) 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniind totoda
tă sarcinile importante care 
revin învățământului superi
or in formarea multilaterală 
a viitorilor specialiști, ani
mați de devotament și spi
rit de răspundere față de po
por. care să-și aducă contri
buția la progresul multila
teral al patriei noastre, la 
realizarea idealurilor comu
niste. la creșterea prestigiu
lui României în lume Ei 
s-au angajat să pună în a- 
plicare integral sarcinile tra
sate de conducerea partidu
lui pentru ridicarea învălă- 

nale. io. lusiv la consfătuirea 
partidelor comuniste și munci
torești din 196!) de la Mos-

Și in ce privește relațiile din- 
tre partidele comuniste și mun- 
• horești noi considerăm că tre
buie să se facă totul pentru a 
se depăși divergențele existen
te, — și avem convingerea că 

easta se va realiza pentru că 
■ea ce este nou și se afirmă 

sînt tocmai principi:1c la care 
m-am refer»', tocmai realizarea 
unei unități noi care va fi in- 
omporabi! superioară, fiindcă 

on se bazează pe adeziunea 
conștientă și benevolă a fie
cărui partid comunist, pe fap
tul că toate partidele comunis
te. călauzindu-sc de marxism
leninism, acționează corespun
zător condițiilor concrete, con- 
durind popoarele la luptă pen
tru eliberarea națională și so
cială, pentru făurirea noii o- 
rinduiri. (Aplauze pu(ernicc).

Partidul Comunist Român va 
acționa și în viitor cu toată 
perseverența pentru dezvoltarea 
colaborării și solidarității cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, cu toate forțele 
democratice, anti imperialiste, a- 
dueîndu-și astfel contribuția la 
•a uza întăririi unității acestor 
forțe, a păcii și colaborării în- 
tre popoare. (.Aplauze puterni
ce).

Rcferindu-mă la toate aceste 
probleme, doresc să subliniez 
încă o dată că nu trebuie să 
uităm nici un moment că, preo- 
cupîndu-nc permanent de edifi
carea socialismului în patria 
noastră, avem în același timp 
datoria să acționăm cît mai ac
tiv .și pe plan internațional. Și 
partidul nostru va acționa în 
acest spirit, îndeplinindu-și ast
fel obligațiile sale atit față de po
por cît și față de cauza pro
gresului și socialismului în lu
me. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Dragi tovarăși și prieteni.

In încheiere, pornind de la 
faptu) că astăzi începe noul an 

mîntuiui la nivelul cerințelor 
sbcietâțij socialiste multilar 
teral dezvoltate.

Primit cu vii și îndelungi 
aplauze, cu urale și ovații, 
care nu contenesc minute in 
șir, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In repetate rînduri, zeciie 
de mii de participant) la mi
ting au subliniat cu aplauze 
puternice cuvintele secretaru
lui general al partidului, ex- 
primîndu-.și totala adeziune, 
hotărârea de a înfăptui indi
cațiile de o excepțională în
semnătate pentru dezvoltarea 
școlii românești, pentru mo
dernizarea și perfecționarea 
ei. pentru pregătirea noilor 
generații de specialiști. cu 
înaltă calificare, capabili să 
aducă o contribuție mereu 

5n învățămînUil superior din 
țara noastră, doresc să subli
niez încă o da'ft că Rarei n’ric 
puse dc partid și guvern în do- 
nicnii»l perfe lînnării și ridică
rii nivelului general al școlii 
noastre sînt imense. Realiz.n-ea 
lor cere o bună organizare, cerc 
imârra tuturor eforturilor, atit 
ale cadrelor didactice cît și ale 
elevilor și studenților, ale or- 
. .mizațiilor de partid și de ti
neret, pentru a face ea învă- 
țămîntul din patria noastră sft 
lichideze cu hotărâre neajunsu
rile din trocul, ca întreaga 
școală românească să se ridice 
la nivelul cerințelor puse de 
evoluția științei și culturii con
temporane. de cerințele dezvol
tării societății noastre socialiste.

Am deplina convingere că 
'oale cadrele didactice, toți stu
denții și elevii din România 
vor munci în așa fol încîl își 
vor realiza în cele mai bune 
condiții sarcinile mari ce le re
vin, aducând, prin activitatea 
lor, o contribuție tot mai mare 
la înfăptuirea programului ela
borat de Congresul al X-lea al 
partidului, la dezvoltarea pa
triei noastre socialiste. (.Aplauze 
puternice, prelungite).

Urez tuturor cadrelor didac
tice succese cit mai mari și 
satisfacții cit mai depline în 
activitatea lor nobilă și de mare 
răspundere de instruire și e- 
ducare a tinerei generații 1 
(.Aplauze puternice, prelungite).

Urez, de asemenea, tuturor 
studenților și elevilor patriei 
noastre să obțină succese cit 
mai mari la învățătură și în 
muncă în noul an școlar care 
a început (/Aplauze puternice, 
prelungite, urale).

Vă doresc tuturor, dragi to
varăși și prieteni, multă sănă
tate și fericire ! (.Aplauze pu
ternice, prelungite*, urale și o- 
vații; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.' ..Ceaușescu și po
porul*. Se aclamă îndelung 
pentru partid, pentru Comite
tul Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

sporită la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate pe pământul românesc.

Mitingul ia sfârșit într-o at
mosfera de mare însuflețire. 
Este o vibrantă expresie a 
atașamentului fierbinte al ti
nerilor studenți față de poli
tica marxist-leninistâ a parti
dului nostru, a hotărârii lor 
de a sluji cu toate forțele 
înfăptuirea acestei politici iz
vorâte din interesele vitale 
ale poporului, ale construc
ției socialiste în patria noas
tră. de a se ridica la înălți
mea sarcinilor de mare răs
pundere ce le revin. în gran
dioasa operă de edificare a 
societăți» socialiste multilate
ral dezvoltate.

(Agerpres)

Inaugurarea noului an de în- 
vâțămînt universitar a prileju
it, ieri, o noua și fructuoasă în
tâlnire u secretarului general 
a! portrdiilni cu studenții și ca
drele dida. ti.-? din instituțiile 
de învățământ superior rf>n 
București.

In vizita la Universitate, 
la Conservatorul .Ciprian Po- 
rumbeseu", la Institutul Poli
tehnic, tovarășul Ni rol ac 
Ceaușescu a fost insoțil de to
varășii Dumitru Popa, I.conic 
Răutu, .Ștefan Voitec, Miron 
Constan tin eseu, Miu Dobrcscu, 
Ion Pftțan. De asemenea, au 
participat Mircea Malița, minis
trul învățămintului. Dan Mar
țian, prim-secretar al Co
mitetului Central a) Uniunii 
Tineretului Comunist, ministru 
pentru problemele tineretului, 
Traian Ștefăncscu, președintele 
Uniunii /Asociațiilor studențești 
din România.

Vizita secretarului genera) 
al partidului, a celoralalți con
ducători de partid și de stat, 
in facultăți, in prima zi de ac
tivitate în sălile de cursuri și 
amfiteatre constituie o majoră 
expresie a prețuirii pe care 
partidul și statul nostru, între
gul popor o acordă școlii supe
rioare, însemnatului ei rol în 
opera de făurire a societății 
socialiste, multilateral dezvol
tate în patria noastră.

Dialogul purtat ieri de se
cretarul general al partidului 
cu profesorii, cu studenții, cu 
și întâlnirea din ziua preceden
tă cu cadrele didactice și ele
vii din școli de toate gradele, 
din capitală s-a desfășurat sub 
semnul cerinței, mereu actua
le, a perfecționării activității 
instructiv-educative, a moderni
zării metodelor de predare, a 
ancorării tot mai temeinice a 
întregului proces de învățământ 
în realitatea vie și dinamică a 
producției, a vieții. Intr-o una
nimă adeziune la îndemnurile 
și recomandările secretarului 
general, cadre didactice .și slu- 
de.nți și-au exprimat ho
tărârea nestrămutată dc a ri
dica pe noi trepte munca de 
predare și însușire a cunoștin
țelor, dc a încorpora în cursuri 
și lecții, în cuantumul de cunoș
tințe asimilate tot ceea ce este 
înaintat și nou în gândirea, ști
ința și cultura contemporană.

Facultatea dc chimie a Uni
versității București. Trecerea 
conducătorilor dc partid și de 
stat spre aceasta unitate de 
învățământ superior este întâm
pinată de mulțimea de stu
denți reunită în prima zi a 
anului universitar, ca și de 
trecătorii aflați la această oră 
pe străzile învecinate Splaiului 
Independenței, cu calde ovații, 
cu aclamații puternice^. Secre
tarul general al partidului, cei
lalți conducători de partid și 
de stat sînt întâmpinați de prof. 
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dr. docent J<.»n Livescu, rec
torul Universității București, 
de prof. dr. Dumitru Negoiu, 
decanul Facultății de chimie, 
dc reprezentanți ui Comitetului 
<lc pm-hid pc facultate, dc mem
bri ai corp»»lui profesoral și de 
conducători ai asociațiilor stu
dențești.

Studenții intonează «Gaudeu- 
mus igitur'*, cînlcce patriotice. 
Este o atmosferă dc firamăt. 
voioșie, dc entuziasm. Grupuri 
dc tineri și tinere vin în întâm
pinare cu buchete de flori.

Decanul facultății înfățișea
ză .succint preocupările corpului 
didactic și studenților in direc
ția legării învățământului chi
mic, superior de practica in
dustrială* de cerințele tot mai 
mari și mai diverse ale econo
mici naționale.

La laboratorul de chimie or
ganică în care-și desfășoară uc- 
livitatea studenții, laborator 
bine dotat cu aparatură de cer
cetare, secretarul general se in
teresează de ponderea lucrări
lor practice în ansamblul pla
nului și programelor de învă- 
țămînt Și recomandă sporirea 
volumului de timp afectat ac
tivităților de laborator, experi
ențelor, însușirea, pe calea 
practicii, a cunoștințelor ști
ințifice fiind modalitatea cea 
mai adecvată de studiu în do
meniile multiple ale chimiei.

Preocuparea față de această 
problemă, și la un plan mult 
mai cuprinzător, a constituit q- 
bicctul dialogului final cu ca
drele de conducere ale facul
tății.

Studenții umaniști de la Fa
cultățile de filozofie și drept H 
primesc pe secretarul general 
al partidului, pe ceilalți condu
cători de partid și de stat, tot 
așa de călduros, entuziast, ca Și 
colegii lor cbimiști. Se scan
dează lozinci, se intonează im
nuri ale tinerelului, se aciamă 
„Ceaușescu — P. C. R. 
„Ceaușescu și studenții 1*. Mo
numentala scară ce conduce 
spre intrarea principală a edifi
ciului. este flancată de băieți 
și fete în costume naționale. 
Sînt ansaniblui-ile folclorice stu
dențești.

In întâmpinare, vine prof. di*. 
Vasile Nîchita. decanul Facultă
ții de filozofie, cadre didactice 
ale (facultății, reprezentanți ai 
organizațiilor de partid și tine
ret.

Punctul prim al vizitei îl 
constituie Expoziția de instala
ții și aparate didactice ce intră 
în dotarea catedrelor de psiho
logie, pedagogie și sociologie. 
Sînt, de asemenea, expuse tra
tate și cursuri universitare.

Cabinetul de economie politi
că al Facultății de filozofie este 
apreciat ca o încercare insufi
cient gîndită. ca o nerealizare. 

Secretarul general al p.u tiduhn, 
dă, cu arert prilej, o serie dc 
indicații prețioase privind con
ceperea și modalitățile dc rea
lizare a cabinetelor de științe 
sociale, care sînt chemate sâ 
ofcie prin IntCDnediul Uiui: bo
gat material vizual — planșe, 
machete, proiecții. expoziții, 
posibilitatea îmbogățirii cunoș
tințelor teoretice ale studenților. 
De asemenea, in scurtul dialog 
purtat la finele vizitei în U- 
niversitate cu corpul profeso
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
evidențiază unele idei călăuzi
toare pentru activitatea catedre
lor dc științe sociale, în general, a 
catedrelor dc biologie, de chi
mie care, ș' acestea, conceptual 
se cer așezate pe baze noi, ști
ințifice. moderne.

Conservatorul „Ciprran Po- 
rumbescu"*, cel mai prestigios 
așezământ de învățământ artis
tic al țării, a cunoscut. în anii 
noștri, o remarcabilă dezvolta
re.

Corpul profesoral. în frunte 
cu rectorul Conservatorului, 
prof. Victor Giulcanu. precum 
Și președintele Uniunii Compo
zitorilor, Ion Dumitrescu, vin 
în întâmpinarea secretarului 
general, a celorlalți conducători 
de partid și de stat.

Ca pretutindeni, și aici, stu
denții fac o primire entuziastă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Un cor interpretează cîntece ce 
slăvesc partidul, patria socia
listă.

Conducătorii de partid și de 
stat se opresc, la început, în 
spațiosul ho!, unde se află orga
nizată o interesantă expoziție, 
ce ilustrează sugestiv realizările 
obținute de Conservator, atât pe 
plan didactic, cît și pe plar 
științific și artistic. Rectorul a- 
sigură pe oaspeți că studenții 
și profesorii vor munci neobo
sit pentru a duce ia îndeplini
re înalta misiune ce le revine 
de a ridica școala muzicală ro
mânească pe noi trepte ale a- 
firmării.

După vizitarea secțiilor de 
canto, de violoncel și vioară, 
unde tinerii se află la cursuri, 
oaspeții se îndreaptă spre Sala 
Conservatorului ce poartă, ca 
un simbol, numele celui mai 
mare muzician român, George 
Enescu.

Apreciind buna organizare a 
Conservatorului, rezultatele ob
ținute în pregătirea pe baze 
moderne a studenților, secreta
rul general recomandă ca în 
creația muzicală să se facă noi 
eforturi pentru a împleti valo
rificarea tradiției bogate din 
trecut cu opere cu un înalt me
saj. care să reflecte viata și 
aspirațiile poporului nostru, 
constructor al socialismului. 
Totodată, din cadrul discuțiilor 

H-a desprins necesitatea ca mu
zicienii sâ creeze un nou Imn 
al Republicii, care să slăveas
că patrm s<m inlistă, măreția a- 
dîncilor prefaceri înnoitoare de 
pe pământii) României, dobân
dite de poporul nostru, sub 
conducerea partidului.

I>a plecare — ca și pc întreg 
pmrursul vizitei - studenții și 
cadrele didactice salută cu a- 
< .'amuții puternice pe conducă
torii dc partid și de stat care 
le răspund cu căldură. Răsună 
plin dc vioiciune tradiționalul 
imn studențesc „Gaudeamus i- 
gilur“, interpretat de binecu
noscuta formație „Madrigal".

Vizita la institutele de învă- 
țămint superior din Capitală se 
încheie la Politehnică — cea 
mai marc universitate tehnică 
din țara noastră. în care fie 
pregătesc mai bine de 13 000 
tineri pentru a deveni specia
liștii dc mîinc. Gnipuri dc ti
neri și tinere, studenți, precum 
și muncitori care lucrează pe 
șantierul Institutului Politehnic 
îi însoțesc cu entuziaste aplau
ze și urale pc oaspeți până sus. 
pe dealul pe care se conturea
ză silueta elegantă a noului 
Centru de calcul al studenților, 
pe frontispiciu) căruia este în
scrisă urarea ..Bine ați venit, 
iubite tovarăș? Ceaușescu". Se- 
cretai-ul general este întâmpinai 
de prof. dr. docent George Bă- 
rănescu, rectorul Institutului 
Politehnic din București, și de 
alți membri ai corpului profe
soral.

Sînt de față loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice. 
Ion Crăciun, ministrul indus
triei ușoare, Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice.

Secretarul general este infor
mat că, pe baza contractelor cu 
întreprinderile, centralele și 
grupurile industriale. Centru) 
de calcul Va elabora metode, 
modele și sisteme originale pen
tru analiza și calculul suban- 
samblelor ce jn-tră în componen
ța calculatoarelor, a) unor ma- 
șini-unelte. pentru studierea 
proiectarea diferitelor tipuri de 
motoare fabricate de industria 
noastră, pentru soluționarea «- 
nor probleme practice imediate 
ale producției, ea și pen’«*u so
lutionarea unor probleme de 
gestiune economică a întreprin
derilor. Gazdele informează câ. 
în curînd. aici, va mai fi insta
lat un calculator electronic, de 
producție autohtonă.

După ce parcurg laboratoare
le Facultății de tehnologia con
strucțiilor de mașini între care 
cele de scule și mașîni-unelte, 
de tehnologia materialelor, oas
peții se opresc în primele ate- 
liere-școală ale Politehnicii, a

menajate in cursul acestei v«i 
aici, ca și în alte instituții 

•le invățămint. superior, ele «■ 
fu*t organizate în baza in'Ji
tiilor personale aJc tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în vedere» 
asigurării '«iei fttrînse legături 
între învățământ și practică.

Apreciind rezultatele de pînl 
acum, tovarășul Nieolau 
Ceaușcfieu subliniază necesita
tea ca în nceste ateliere ea?» 
pot și trebuie să devină ade
vărate fabrici și care vor trebui 
dotate cu mașini moderne, râ 
fir realizate prototipuri penb*» 
a fi puse la dispoziția fabrici
lor .și uzinelor, în vederea pro
ducerii lor în serie. Pentru ®- 
ceasta. este necesar ca activita
tea să se desfășoare pe baza 
unui plan de producție. iar 
studenții și cadrele didactic? <4 
fie organizați pe schimh’wi» 
Totodată, se face recomandarea 
ca prin activitatea comună a 
unor școli profesionale, licee (le 
specialitate și Politehnicii, stu
denților sâ li se creeze posibi
litatea să devină instructori la 
aceste școli, îndeplinind funcția 
de ajutor de maiștri, maisti șl 
subin gineri.

Ultimul obiectiv a) vizitei es
te Expoziția centrului universi
tar București, amenajată într-»- 
nul din corpurile de clădire »- 
le noului edificiu al Politehni
cii. care cuprinde cele mai iz
butite lucrări realizate dc defe
ritele facultăți tehnice și din 
cadi-u] Universității, precum ș’ 
interesante panouri și grafiee, 
demonstrând dezvoltarea felul 
mai important din orașele noas
tre universitare.

Se află de față președintele 
Academiei Republicii Socialist» 
România. Miron Nicolescu, rec
tori? institutelor de învăfămîr.t 
superior din Capitală.

Reprezentând rodul creator al 
activității creatoare a viitorilor 
specialiști, exponatele confirmi 
posibilitățile largi care le-s» 
fost create studenților pentru 
a se instrui, a-și însuși tehnic» 
modernă, pentru a deveni demn) 
continuatori ai con&tructorikp 
de azi ai României socialiste.

Indicația dată de secretarul 
general ..Perfecționarea și lega
rea învățământului de praetid 
este o problemă esențială pen
tru realizarea unui învățăntâfci 
eficient de înaltă ținută ști:nti- 
fică*. este ilustrată prin pre
zentarea grafică a contractoter 
de colaborare încheiat între 
institutele de învățământ su
perior Și întreprinderi industri
ale.

Conducătorii de partid și ce 
stat felicită pe studenți ș? 
dascălii lor, pe organizatorii ex
poziției.

In centrele de invățămint

superior din țară
Noul an de invățămint s-a 

deschis într-un cadru festiv în 
tcate centrele universitare din 
țară.

La manifestările prilejuite de 
acest eveniment, au luat parte 
conducători de partid și de 
stat : ia Craiova, tovarășul Ma
nea Mănescu, la Timișoara, to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
ia Brașov, tovarășul Gheorghe 
Fană, la Galați, tovarășul 
Gheorghe Rădwlescu. la Tîrgu 
Mureș, tovarășul Virgil Trofin, 
Ia Iași, tovarășul Ilie Verdeț, 
Ia Cluj, tovarășul Dumitru Po
pescu.

In centrele universitare, con
ducătorii de partid și de stat 
au vizitai institute, noi con
strucții destinate învățământu
lui superior, laboratoare, atelie- 
re-școalâ, cămine, s-au între
ținut îndelung cu cadrele di
dactice, cu reprezentanții or
ganizațiilor de partid ș: U.T.C., 
ei Asociațiilor studențești, cu 
studenți.

Au fost analizate cu acest 
prilej pregătirile făcute pentru 
deschiderea noului an de în
vățământ, măsurile ce au fost 
luat? pentru intensificarea ac
tivității ideologico și de edu
care comunistă, de legare tot 
mai strinsă a procesului de în- 
xățămînt, de cerințele produc
ției și vieții sociale.

La adunările festive care au 
avut loc au luat cuvîntul pri
mii secretari ai comitetelor ju
dețene de partid, rectori ai in- 
tli-lutelor de învățământ supe
rior, conducători ai organ iza- 
țitâor de partid și ai Asocia
țiilor studențești, studenți, re
prezentanți aj oamenilor mun
cii.

In cuvîntul lor vorbitorii au 
mulțumit călduros conducerii 
partidului și statului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru 

preocupările continue de a ri
dica învățământul din țara noas
tră ;x? noi trepte calitative me
nite sâ asigure formarea unor 
specialiști temeinic pregătiți 
pentru muncă și viață. Vorbi
torii și-au exprimat hotărîrea 
de a mi Iii a cu fermitate pentru 
a da învățământului o înaltă 
ținuta didactică și educativă, la 
nivelul exigențelor actuale, de 
a contribui cu toată puterea 
lor de muncă la înfăptuirea 
măre'ului program de edificare 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

La adunări au luat cuvîntul 
conducătorii de partid și de 
stat, care au transmis studen
ților, între-'ului corp didactic, 
un călduros salut din partea 
Comitetului Central al Parti
dului. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,

In cuvântările rostite a fost 
subliniat faptul că noul an de 
învățământ ce se deschide, mar
chează o etapa nouă în apli
carea programului de con tin ti ă 
perfecționare a procesului de 
instruire și educare a tinerei 
generații. Bogăția de idei con
ținută in programul de măsuri 
elaborat de secretarul general 
al partidului menit să contri
buie la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii, joa'-ă un 
răi activ, dinamizator, și în 
munca de formare a viitoarelor 
generații dc ingineri, econo
miști. medici, profesori, cerce
tători în înarmarea lor cu o 
temeinică pregătire științifică 
și un înalt profil politic și 
etic.

Conducătorii de partid și de 
stat au vorbit pe larg despre 
sarcinile care stau în fața insti
tutelor de învățământ superi
or, subliniind cu legarea învă
țământului, a cercetării științi

fice de practică constituie un 
imperativ al epocii în care 
trăim. In cuvântări, un accent 
deosebit a fost pus pe necesi
tatea aprofundării studierii fi
lozofiei materialist-dialectice, a 
marxism-leninismului. în ve
derea formării unor specialiști 
cu o înaltă conștiință revolu
ționara comunistă, devotați 
cauzei partidului, poporului și 
patriei socialiste.

Conducătorii dc partid și de 
stat au urat corpului profeso
ral. tuturor' studenților succes 
deplin în noul an de învăță
mânt.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm participant)) ]a adu
nări au adresat telegrame Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care, 
în cuvihte calde, cadrele didac
tice, studenții din toate centrele 
universitare din țară, români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități. își exprimă ata
șamentul ferm și dragostea 
fierbinte față de conducerea 
partidului și statului, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
recunoștința față de prețuirea 
dc care se bucură școala și slu
jitorii ei. întregul tineret stu
dios.

In telegrame, este subliniată 
hotărârea fermă a profesorilor 
și studenților de a-și mobiliza 
toate forțele pentru a da neîn
târziat viață din cti zelor parti
dului, de a ridica în
vățământul superior la nivel tot 
mai înalt, de a răspunde prin 
fapte încrederii și speranței ce 
și le pun în ci clasa munci
toare. întregul popor, de a-și 
aduce o contribuție tot mai în
semnată la progresul multila
teral materia) și spiritual al 
scumpei noastre patrii.

(Urmare din pag. 1) 

semenea, faptul că o mare parte 
a inginerilor care au absolvit 
institutul din Petroșani sînt a- 
preciați în producție, se bucură 
de respect și au autoritate in 
rindul muncitorilor. Aceste fap
te pozitive sînt, în fond, de na
tură să crească prestigiul și 
autoritatea institutului, să spo
rească mândria pe deplin jus
tificată a corpului didactic și 
a studenților.

In condițiile revoluției știin
țifice și tehnice care se desfă
șoară cu o vigoare nemaiîntâl
nită în analele istoriei, proble
mele formării de specialiști cu 
înaltă calificare impun, insă, o 
orientare adecvată. De aceea aș 
dori să insist asvipra rîtorva 
cerințe ce se pun în fața cor
pului didactic și a studenților 
în lumina documentelor de 
partid și de stat elaborate în 
ultima vreme.

In primul rînd aș sublinia

(Urmare din pag. 1) 

jit-o pe chipul fiecăruia din
tre participanli, au fost pri
mite nenumăratele idei esen
țiale, perene, conținute în 
cuvîntul secretarului general.

După încheierea festivității 
de la București ne-am apro
piat de un grup de studenți 
și cadre didactice care co
mentau cu firesc interes cu
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la mitingul din 
Capitală. Studenții Octavian 
Gheorghiță din anul al III- 
lea electromecanică, Viorel 
Voin, din anul al V-lea mine, 
precum și asistent ing. Emil 
Marica, de la facultatea de 
exploatări miniere și lectorul 
univ. Aurel Suciu de la cate
dra de științe sociale ne-au 
vorbit despre importanța ho
tar îtoare a practicii in lega
rea invățămintului de ne
voile stringente ale produc
ției, despre necesitatea însu
șirii temeinice, creatoare, a 
filozofiei marxist-leniniste, a 
politicii partidului nostru, 
despre hotărîrea lor de a mi
lita neabătut pentru transpu
nerea in viață a ideilor con
structive îndrăznețe, care în
suflețesc astăzi poporul nos
tru. 

sporirea gradului de acuitate în 
ce privește îngemănarea intimă 
a Invățămintului cu producția, 
cu activitatea ideologică — pre
cept fundamental în predarea 
la cel mai înalt nivel a cunoș
tințelor tehnice și științifice mo
derne. Este de la sine înțeles 
că la temelia îmbinării armo
nioase a predării cunoștințe
lor de specialitate în legătură 
indisolubilă cu practica, cu ac
tivitatea ideologică trebuie să 
stea o concepție unitară — re
flectată în activitatea fiecărei 
catedre, a fiecărui cadru di
dactic în parte. De aceea, este 
clar, că fiecare cadru didactic 
trebuie să stăpânească, pe Un
gă problemele de specialitate, 
cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii în domeniul de 
care se ocupă, precum și poli
tica partidului nostru, princi
piile fundamentale ale marxism- 
leninismului.

Aplicarea unitară a acestei 
concepții presupune, a.șa cum

Ora 14. La masa prezidiu
lui iau loc tovarășii Ioacliim 
Moga, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid Hu
nedoara, Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Petro
șani, Viorel Faur, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
al U.T.C., prof. dr. ing. Aron 
Popa, rectorul I.M.P., dr. ing: 
Petru Roman, director gene
ral al C.C.P., cadre didactice, 
invitați și studenți.

In sală se aflau, de ase
menea, și conducători ai unor 
instituții și întreprinderi din 
Valea Jiului.

Mitingul a fost deschis de 
rectorul institutului care, in
tr-o caldă alocuțiune, a sa
lutat oasjreții, adresind mul
țumiri corpului didactic și 
studenților pentru activitatea 
fructuoasă desfășurată in a- 
nul precedent și urină, tot
odată, bun venit studenților 
din anul I, care astăzi pă
șesc — pentru prima oară în 
această calitate — pe culoa
rele prestigiosului lăcaș de 
știință și cultură.

Au luat cuvîntul fn conti
nuare dr. ing. Ilie Constenti- 
ncscu, prorector, secretar al 
comitetului de partid al 
I.M.P., studentul Grigore Ca

sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cuvîntarea rostită 
la ședința Consiliului învăță
mântului superior, să se pro
ducă o cotitură radicală, o a- 
devărată revoluție în modul de 
pregătire a specialiștilor de 
înaltă calificare, pe asemenea 
căi. care să asigure într-un 
timp scurt o eficiență maximă. 
Studentul trebuie să învețe de 
la profesor nu numai teoria ge
nerală a obiectului predat, ci 
în mod concret cum se lucrea
ză în mină, cum se construiesc 
și cum funcționează mecanis
mele, aparatura specifică mi
neritului, nu numai în labora
tor, ci la locul de producție. 
In același timp profesorul tre
buie să fie un educator poli
tic de înaltă ținută, temeinic 
înarmat cu cunoștințe politico- 
ideologice. exemplu de princi
pialitate comunistă, de intran
sigență revoluționaA*ă, de dărui
re pentru cauza poporului.

Există în institutul nostru un 

lotă, din anul al iV-lea al 
facultății de electromecanică, 
Eroul Muncii Socialiste Petre 
Constantin, miner șef de bri
gadă de la E. M. Lupeni, 
asistent ing. Emil Marica. pre
ședintei'1 Consiliului U.A.S. 
pe institut. A vorbit apoi to
varășul 1OACI-IIM MOGA, 
prim-secretar al comitetului 
județean de. partid, al cărui 
cuvint a fost subliniat de. ne
numărate ori cu aplauze.

Cu deosebită însuflețire, cei 
prezenți au aprobat in una
nimitate textul telegramei a- 
dresată Comitetului Central 
al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R.. prin care 
se exprimă mulțumirea și 
recunoștința cadrelor didac
tice și studenților de la l.M.P. 
față de condițiile excelente 
de muncă și viață pe care 
le au precum și hotărîrea lor 
fermă de a îndeplini cu cin
ste toate sarcinile ce revin 
invățămintului superior mi
nier în actuala etapă.

Festivitatea care a marcat 
deschiderea noului an univer
sitar a luat sfirșit intr-o at
mosferă vibrantă, de puter
nic entuziasm și elan patrio
tic. 

număr însemnat de asemenea 
cadre, dar important este că 
există o atmosferă generală 
prielnică pentru perfecționarea 
continuă a activității, pentru 
îmbunătățirea muncii pe toate 
tărâmurile. Depinde de organi
zația de partid, de activitatea 
concretă a fiecărui comunist, 
înscăunarea statornică a unui 
puternic spirit de partid în toa
te catedrele. în toate sectoa- 
re’e de activitate.

Pornind de la una din ce
rințele fundamentale ale educa
ției — educația prin muncă și 
pentru muncă — soeotc'sr că 
pentru studenții de la 'mstilu- 
tul nostru această cerință tre
buie să se aplice cu maximum 
de rigurozitate. Societatea noas
tră contemporană nu poate în
gădui ca un student să chel
tuiască banii poporului timp de 
5 ani iar după aceasta să mai 
aibă nevoie de alti ani pentru 
„aclimatizare" la locul de pro
ducție. Este necesar ca practi
ca prevăzută în programa de 
invățămint să fie temeinic or
ganizată. să dea studentului cu
noștințe multiple și sft-l pregă
tească în așa fel incit să facă 
față sarcinilor ce le are un 
inginer din prima zi de pro
ducție. Dar un inginer care nu 
are cunoștințe de economie po
litică. de filozofie, care nu cu
noaște resorturile intime ale 
politicii partidului în aplicarea 
în viață a marxism-leninismu
lui contemporan, nu știe să se 
apropie de oamenii muncii, nu 
stăpânește cît de cît noțiunile 
de bază de ergonomie, firește 
că va avea greutăți în activi
tatea de zi cu zi, se va mișca 
greoi în angrenajul nostru so
cial și nu-.și va putea îndeplini 
sarcinile ce-i revin. Pe această 
linie catedra de științe sociale 
— și nu numai catedra, ci în
treg corpul didactic — trebuie 
să găsească cele mai bune me
tode de predare Și însușire de 
către studenți a cunoștințelor 
potilico-ideologice; cred că acti
vitatea de perfecționare a meto
dologiei predării trebuie să aibă 
în viitor drept obiectiv de ba
ză îmbinarea armonioasă a cu
noștințelor cu practica.

Avem un tineret bun, harnic 
și devotat cauzei socialismului, 
cu o orientare politico-morală 
sănătoasă, purtător al unor 
înălțătoare idealuri de viață în
chinate prosperității acestei țări 
minunate. înzestrată de natură 

cu inestimabile bogății și fru
museți. Aceste trăsături sînt de
finitorii pentru tineretul nos
tru, ele vin să-i confere înalta 
prețuire pe care partidul și gu
vernul țării i-o acordă. Pen«.ru 
acest tineret s-au înălțat școJjJe 
luminoase ale socialismului bi
ruitor. printre care și institu
tul în care ne aflăm azi. Pcs- 
tru acest tineret s-au creat .on- 
diții minunate de muncă și în
vățătură. nevisate de părinții 
și strămoșii noștri și se fae 
mari eforturi ca an de an să 
se aducă noi îmbunătățiri în 
viața și activitatea sa. Există 
și tineri — puțini la număr — 
care au dovedit că sînt miopia 
nu văd și nu înțeleg aceste rea
lități. In Ioc să-și vadă de în
vățătură, să se pregătească pen
tru viața, să aducă bucurii pă
rinților. să impună respect ce
lor din jur. au o comportare 
nedemnă. își cheltuiesc tinere
țea în mod inutil și își atras 
oprobriul colegilor, al tuturor 
celor ce îi cunosc. Numai lip
sa ie combativitate, atît din 
partea colegilor cît și din partea 
unor profesori, le creează a- 
cestora cîmp propice de mani
festare.

Va trebui să crească rolul 
organizațiilor de partid, al aso
ciației studențești în activita
tea de combatere a tuturor 
manifestărilor antisociale și re
trograde. spiritul de întrajuto
rare tovărășească a acestora 
printr-o critică severă și necru
țătoare

Dragi tovarăși.
Biroul Comitetului județean 

de partid apreciază că organi
zația de partid a institutului, 
conducerea sa, întreg corpul di
dactic, asociațiile profesionale 
și obștești, au dovedit și vor do
vedi -și în viilor exigență și 
răspundere, spirit partinic și 
revoluționar, vor asigura des
fășurarea unei activități fi*uc- 
tuoase pentru ridicarea pc noi 
culmi a activității institutului.

La început de nou an școlar, 
vă transmit din partea birou
lui Comitetului județean de 
partid un călduros salut, dum
neavoastră, stimați membri ai 
corpului didactic și tuturor stu
denților. însoțit de urarea de 
spor tu muncă, de noi și pres
tigioase realizări în îndeplinire» 
tuturor sarcinilor ce vă reviiș 
în noul an de Invățămint uni» 
verși tar. ——
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Festivitatea de la institutul 
de Mine din Petroșani

Cuvintul prof, 
dr. ing. the 

Constantinescu, 
prorector

genic, generate de recentele 

de propunerile de mișun pen- 

poidico- ideologi ce dc educ r< 
maixist-leninistâ a membrii-*» 
de partid, a tuturor oamenilor 
muncii și de expunerea tova
rășului Nieolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru a acti
vului de partid din domeniul 
ideologiei $i al activității pel
tice și cultural-educative. Aces
te documente, caracterizate 
printr-o profundă analiză și n- 
plicare dinamică, u marxism- 
leninismului în deplină concor
danță cu realitățile noastre con
temporane, stimulează capaci
tățile creatoare și forța de ac
țiune a comuniștilor, a maselor 
constituind totodată o sursă 
inepuizabilă de idei, un pro
gram de lucru și pentru învă
țăm în tul superior.

eforturile și strădaniile ca
drelor didactice pentru îmbu
nătățirea metodelor de preda
re și seminarizare susținute de 
cele ale studenților au permis 
ca h sfîrșitul anului universi
tar precedent să obținem re
zultate superioare celor din 
alți ani. Cîteva cifre vor fi edi
ficatoare în această ordine de 
idei. La 1 octombrie 1970 iu 
început cursurile I.M.P. 1211 
studenți, dintre care au pro
movat 1 101 (91 la sută) stu
denți. Diferența o formează cei 
48 (4 la sută) de repetenți. 58 
(4.7 la sută) exmatriculați și 
4 (0.3 la sută) cu sesiunea amî- 
natâ. Din acest bilanț reiese 
cu claritate faptul că, în pofi
da tuturor eforturilor noastre, 
o parte din studenți nu au în
țeles să se pregătească sistema
tic și să se ridice la nivelul 
colegilor lor, manifestînd seri
oase lacune în pregătire ceea 
ce, în ultimă instanță, denotă 
fisuri grave în pregătirea lor 
Ideologică, educativă. Am făcut 
prea puțin pentru ca tinerii 
noștri să înțeleagă că nu au 
dreptul să ceară societății fără 
să și ofere ceea ce societatea 
le pretinde. Dacă judecăm bine 
lucrurile, chiar comitetul nostru 
de partid trebuie să-și facă 
autocritica pentru modul în 
care a înțeles uneori să se a- 
chite de mandatul încredințat 
Neajunsurile nu pot fi înlătu
rate decît prin eforturile orga
nizației de partid, ale fiecărui 
comunist în parte, prin urmă
rirea consecventă a îndeplini
rii propunerilor de îmbunătă
țire a situației existente ce vor 
fi formulate cu prilejul adună
rii generale, care va avea loc 
în cursul lunii octombrie.

In realizarea sarcinilor ce 
stau în fața institutului nostru 
ne bazăm pe condițiile minu
nate de muncă și viață create, 
pe cadrele noastre de nădejde, 
pe rezultatele în general bune 
obținute pînă în prezent

Partidul nostru consideră 
drept o problemă cardinală 
pregătirea pentru viață a tine
re: generații, realizarea în ca
drul procesului educativ a unei 
legături organice indestructibile 
între teorie și practică.

Dur să nu uităm că, așa cum 
arăta tovarășul Nieolae 
Ceausescu. -In societatea noas
tră socialistă nu poate deveni 
inginer cineva care nu are te
meinice cunoștințe ideologice 
comuniste*. Comitetul de partid 
din institut și asociația studen
țească au datoria să vegheze 
permanent pentru a face din 
fiecare student un participant 
activ la viața socială, un pro
pagandist al politicii partidului 
no6tru. Orele de științe sociale 
constituie o pîrghie importan
tă a fortificării neîntrerupte a 
conștiinței tînărului. Receptivi
tatea tineretului față de noți
unile de bază care să-i clari
fice imaginea despre lume și 
societate este în strînsă core
lație cu modul științific precis 
în care cunoștințele expuse 
sînt legate de viața lui cotidia
nă

Alături de întregul nostru 
popor cadrele didactice și stu
denții institutului își manifestă 
hotărîrea de a nu precupeți 
nici un efort pentru a dovedi 
atașamentul față de orînduirea 
socialistă, adeziunea și hotărî-
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16.15 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.

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

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Săptămina internațio

nală.
20.15 Teleenciclopedia.
21.10 Film serial : .Atomiștii*' 

— episodul II — pro
ducție a studiourilor 
franceze.

22.10 Teledivertisment. Dic
ționar muzical litera 
„B-.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
Sport

23.10 Seară de romanțe cu 
Irina Loghin, Angela 
Buciu și Pușa Pocnaru.

( *

Cuvintul 
studentului

Grigore Calotă
Începem un nou an univer

sitar sub impresia puternică ge
nerată dc măsurile adoptate de 
către Comitelui Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind îmbu- 
năliîțirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii.

Prețioasele referiri făcute dc 
conducătorul partidului și sta
tului asupra îmbinării activită
ții teoretice cu munca practică, 
constituie pentru toți studenții 
patriei o sarcină permanentă.

Este un adevăr necontestat 
că viitorii specialiști trebuie să 
se formeze pe cele două coor
donate de bază, definitorii pen
tru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate: 
o temeinică pregătire profesio
nală și în același timp înar
marea specialistului cu concep
ția generală despre lume și 
viață a clasei muncitoare, fi
lozofia raarxist-leninislă.

Din această cerință trebuie 
desprinsă ideea că fără a de
precia însușirea datelor și de
prinderilor specifice profesiu
nii, trebuie să realizăm înLr-un 
mod temeinic, profund științi
fic pregătirea politico-ideologi- 
câ a viitorilor specialiști.

Studenții Institutului nostru, 
au primit cu deosebită satis
facție îmbunătățirile aduse în- 
vâțâmintului superior privind 
mărirea duratei de practică și 
înființarea atelierelor-școală, ne
cesare legării strînse a teoriei 
de practică.

Este datoria noastră dc a 
.milita pentru crearea unui cli
mat sănătos, de muncă con
știentă, de pregătire temeinică 
la toate nivelele, de a revitali- 
za și permanentiza spiritul com
bativ pentru a înlătura toate 
deficiențele care se mai ma
nifestă, trebuie să milităm pen
tru a înlătura abaterile de la 
disciplina universitară care mai 
persistă în rîndui studenților, 
să înlăturăm din practica mun
cii noastre părerea potrivit că
reia a nu critica colegii înseam
nă a fi bun, agreat de masa 
de studenți. Noul an univer
sitar trebuie să constituie un 
pas hotărâtor pentru noi toți 
astfel ca la finele acestui an. 
pe care astăzi îl începem, să 
obținem rezultate bune și foarte 
bune în toate domeniile acti
vității noastre.

In încheiere, adresez o che
mare tuturpr studenților din 
Institutul de mine Petroșani, să 
ne angajăm cu toate forțele 
noastre tinerești pentru a muncii 
cu pasiune și dăruire, pentru 
a ne realiza ca specialiști cu 
pregătire modernă, ca buni cu
noscători ai științei și tehnicii 
contemporane, buni cetățeni de 
care patria are nevoie.

Urez tuturor mult succes în 
noul an universitar !

Cuvintul 
tovarășului 

Petre Constantin, 
miner, 

șef de brigadă
Doresc să vă mulțumesc pen

tru invitația de a lua parte la 
deschiderea noului an univer
sitar 1971—1972 ce are loc as
tăzi la Institutul dv.

Acest frumos eveniment are 
loc la scurtă vreme după ce 
conducerea partidului nostru a 
elaborat importante măsuri pen
tru accelerarea construcției so
cialismului în patria noastră.

Dumneavoastră, studenții In
stitutului de Mine din Petro
șani, ca toți studenții și elevii 
patriei noastre, să fiți mindri 
că beneficiați de condiții deo
sebit de bune pentru a vă în
suși tainele științei și tehnicii 
miniere.

îmi aduc aminte, cu părere 
de rău, de perioada copilăriei 
mele, dind doream și eu să 
învăț 7 clase și o meserie, dar 
acestea erau visuri, nu și le 
puteau permite decît fiii chia
burilor și moșierilor.

In anii noștri am reușit să 
învăț meseria de miner, să-mi

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ansamblul artistic 
al pionierilor din județul 
Hunedoara va reprezenta 

România la festivalul
„Bucuria

Ansamblul artistic al pionie
rilor din județul Hunedoara a 
plecat vineri la Belgrad, unde 
va reprezenta țara noastră la 
cea de-a treia ediție a festivalu
lui „Bucuria Europei*. Cei 50 
de copii hunedoreni aparțin for
mațiilor artistice ale pionierilor 
și școlarilor din Hunedoara, 
Petrila. Lupeni și Deva, care 

ea hurez la mina Lupani dc 
15 ani și conduc o brigadă for- 
ntil.i din zc-.'i de muncitori cu 
caro realizez, o producție de 
oca. 800 tone,/i. Datorită apli
cării color mai noi cuceriri ale 
tehnicii moderne miniere, efor
tul fizic în abataje n fost re
dus considerabil, a crescut pro
ductivitatea muncii pe post, fapt 
ce a făcut să ne realizăm lună 
dc lună sarcinile dc plan la 
toți indicatori și să obținem 
un venit lunar de peste 4 000 
lei.

Institutul dc Mine din Pe
troșani a reușit să pregătească 
cadre cu o temeinică cultură 
tehnică și politică, cadre care 
prin munca lor au reușit să se 
ridice la posturi importante dc 
conducere în expolatările mi
niere.

La mina Lupeni. datorită 
muncii neobosite și pasiunii 
pentru nou s-au făcut mari 
progrese în introducerea de u- 
lllaje și metode moderne dc 
exploatare, în organizarea ști
ințifică a producției și a mun
cii. Tovarășii noștri ingineri a- 
jută minerii în rezolvarea tu
turor problemelor ce se ivesc, 
se consultă cu factorii de sea
mă de la abataje, iau măsuri 
imediate pentru înlăturarea 
greutăților ivite. De asemenea, 
s-au făcut mari progrese în in
troducerea susținerii metalice 
în abataje și galerii, tăierea 
mecanică, transport și aeraj.

Stimați tovarăși, noi, mine
rii, așteptăm și sîntem convinși 
că dv., studenții și cadrele di
dactice de la Institutul de Mine, 
prin pregătirea și puterea dv. 
de muncă, veți face totul pen
tru introducerea metodelor mo
derne în exploatările miniere 
în scopul ușurării continue a 
efortului fizic, și dc a face 
munca noastră din ce în ce mai 
rodnică.

Din partea comuniștilor și 
colectivului de la mina Lupeni, 
colectiv fruntaș în ramura mi
nieră, dați-mi voie să vă trans
mit noi succese în pregătirea 
dv., multă sănătate și putere 
de muncă, tuturor studenților 
și cadrelor didactice.

Cuvintul 
asistentului ing. 

Emil Marica
împreună cu școala, cu va

lorosul nostru corp didactic, a- 
sociațiile studențești din insti
tut s-au relevat ca un factor 
important - in perfecționarea 
procesului de învățămînt, adu- 
cîndu-și o veritabilă contribu
ție la crearea unui climat de 
responsabilitate față de pregă
tirea pentru muncă și viață.

Acțiunile politico-ideologice 
inițiate, întreaga muncă edu
cativă, au marcat un progres 
simțitor sub aspectul conținu
tului tematic și al formelor de 
organizare. Cu toate acestea, 
trebuie să recunoaștem că in 
activitatea asociațiilor studen
țești s-au manifestat unele de
ficiențe, mai ales în privința 
subordonării tuturor manifestă
rilor imperativului formativ al 
educației politice permanente. 
Pentru înlăturarea acestor de
ficiențe asociațiile studențești, 
sub îndrumarea nemijlocită a 
organizațiilor de partid, a cor
pului profesoral, vor trebui să 
asigure studierea și dezbaterea 
temeinică de către studenții 
noștri a recentelor documente 
elaborate de partid, de secre
tarul general, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu. Prin diversificarea 
formelor și metodelor specifice 
asociațiilor studențești, se va 
urmări perfecționarea procesu
lui de învățămînt, legarea lui 
de activitatea practică, în sco
pul intensificării respectului 
față de făuritorii bunurilor 
materiale, pentru formarea prin 
și pentru muncă.

Convinși că eforturile condu
cerii superioare de partid, și de 
stat, ale secretarului general al 
partidului nostru. tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, sînt îndrep
tate pentru bunul mers al în
tregului proces de învățămînt, 
al întregii vieți social-economi- 
ce și politice în patria noastră, 
studenții noștri își exprimă via 
recunoștință față de grija cu 
care sînt înconjurați și-și ma
nifestă deplina adeziune față 
de politica înțeleaptă științi
fică, și profund umanistă a 
partidului nostru.

Europei^
s-au clasat pe primele locuri la 
faza republicană a festivalului 
cultural-artistic al pionierilor 
din țara noastră.

Micii artiști români vor pre
zenta timp de o săptămînă mai 
multe spectacole în capitala ță
rii prietene, gazdă a festivalu
lui, și in alte localități.

(Agerpres)

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
DIM ȚĂRILE SOCIALISTE

Lucrările întîlnirii de lucru dintre 
președinții celor două părți 

în Comisia mixtă româno-poionă 
de colaborare economică

\ ARȘOVlA 1 — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Diinii- 
trașcu. transmite : Lx) Varșo
via au continuat vineri lucră
rile întîlnirii dc lucru dintre 
președinții celor două părți in 
Comisia mixtă româno-poionă 
de colaborare economică. Dele
gațiile celor două țâri au fost 
conduse de tovarășul Janos Fa- 
zekaș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române, și de Jan Milrc-

O. N. U.

Dezbaterile 
de politică generală

NEW YORK 1. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite : Ședința 
de joi după-amiază a plenarei 
Adunării Generale a O.N.U. a 
fost deschisă prin discursul de 
politică generală rostit de mi
nistrul afacerilor externe al 
Perului, Edgardo Mercado 
Jarrin, care a evidențiat cura
joasa luptă pe care o duc po
poarele pentru dezrobirea lor și 
cîștigarea independenței politi
ce și economice. ..Popoarele lu
mii a treia, care pînă ieri se 
aflau sub dominația străină, 
a spus vorbitorul, luptă în pre
zent împotriva imperialismului 
cu o hotărîre tot mai militan
tă. Acestea au dreptul să-și 
aleagă singure calea spre vii
tor și să-și hotărască singure 
destinele". Vorbitorul a cerut 
statelor latino-americane să 
restabilească relațiile normale 
cu Cuba.

Referjndu-se le realitățile din 
țara sa, ministrul de externe 
peruan a subliniat că actualele 
transformări economice și so
ciale din Peru poartă în ele 
sîmburii unei independențe 
reale și ai unei societăți com
plet diferite de trecut.

.Menținerea unei păci și unei 
securități durabile în Europa 
constituie o preocupare de 
prim ordin a guvernului și po
porului Cehoslovaciei1*, a de
clarat Jan Marko, ministrul a- 
facerilor externe al Cehoslova
ciei. Noi, a spus vorbitorul, 
pornim de la faptul că îmbu
nătățirea situației din Europa, 
în speoial ajungerea la un a- 
cord asupra creării unui sistem 
general european de securitate 
colectivă, va contribui în mare 
măsură la menținerea și întări
rea păcii în întreaga lume. Vor
bitorul a subliniat, în continu
are, că guvernul cehoslovac a 
luat parte activă la strădaniile

A doua întîlnire 
intre A. Gromîko 

și W. Rogers
WASHINGTON 1 (Agerpres). 

— La Washington a avut loc a 
doua întîlnire între Andrei Gro- 
inîko, ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice, și 
William Rogers, secretarul de 
stat al S.U.A., transmite agen
ția TASS. Cu acest prilej, a 
fost continuat schimbul de pă
reri în probleme de interes co
mun, început la precedenta în
tîlnire de la New York.

---<---

PE SCURT
• ISTAMBUL. Un cutremur 

puternic, cu o durată de 11 se
cunde, s-a înregistrat joi în 
provincia turcă Burdur, din A- 
natolia occidentală. Seismul a 
provocat scufundarea unor clă
diri care fuseseră grav deterio
rate la cutremurul din luna 
mai a.c., soldat, după cum se 
știe, cu 60 de victime. Pînă în 
prezent nu se știe dacă în ur
ma recentei mișcări seismice 
există morți sau răniți.

• CARACAS. Consulul ge
nerai al Republicii Dominicane 
la Caracas, Thelma Frias de 
Rodriguez, a fost răpită de 
membrii unei organizații ilega
le. Răpitorii au cerut pentru e- 
liberarca sa suma de un milion 
dolari.

Thelma Frias de Rodriguez 
este prima femeie care, deți- 
nînd o funcție oficială, este vic
tima unei răpiri în America 
Latină.

•- LONDRA. Numărul șo
merilor în Anglia este îo pre
zent de 1 270 000, reprezentînd 
5,5 la sută din întreaga popu
lație muncitoare, scrie ziarul 
„Times'-, citind datele publicate 
de cercetătorul Guy Standing 
de la Universitatea din Sussex. 

ga, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele 
părții polone. Au participat re
prezentanți al unor ministere 
șl instituții centrale Interesa
te din cele două țări.

Pe ordinea dc zi au figurat 
probleme legate de întărirea 
șl adîncirea colaborării econo
mice dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Polonă.

pentru convocarea unei confe
rințe privind securitatea și coo
perarea europeană Jan Marko 
s-a referit apoi pc larg la re
zultatele negocierilor din ulti
mul an privitoare la dezarmare, 
arătând, în context, că există 
unele semne pozitive, însă nu 
total satisfăcătoare. In 'ontinu- 
are, el a condamnat po
litica S. U. A. de „vietna- 
mizare" a războiului și a 
arătat că propunerile in șap
te puncte supuse tratativelor 
de pace de la Paris de către 
Guvernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de sud constituie o bază rezo
nabilă de soluționare a conflic
tului. Referindu-se la conflictul 
arabo-israelian,' vorbitorul a 
declarat că „este necesar să se 
asigure crearea în Orientu) A- 
propiat a condițiilor pentru pa
cea trainică prin respectarea 
drepturilor legitime ale tuturor 
națiunilor care trăiesc în a- 
ceastă zonă*.

Abba Eban, ministrul afaceri
lor externe a) Israelului, a re
zervat cea mai mare parte a 
discursului său situației din 
Orientul Apropiat, arătînd că 
reluarea ostilităților nu va ser
vi nimănui și nu va ajuta e- 
forturilor îndreptate spre o so
luționare a conflictului. Minis
trul israel ian a opinat că în 
prezent există mai multe căi pe 
care se poate ajunge la pacifi
care. El a citat, printre acestea, 
un acord privind Canalul de 
Suez, reluarea negocierilor prin 
intermediul misiunii Jarring, 
soluționarea problemei refugia- 
ților în cadrul unei conferințe 
a tuturor statelor din această 
zonă. Eban nu s-a referit, în 
schimb,-la retragerea Vupelor 
israeliene de pe teritoriile -'rabe 
ocupate, conform rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967.

Ample acțiuni revendicative în Italia
Bătălia oamenilor muncii din 

Italia împotriva concedierilor și 
reducerii salariilor, împotriva 
creșterii prețurilor și a șoma
jului, pentru reforme sociale și 
o nouă orientare a politicii e- 
conomice a țării se intensifică 
în diferitele zone ale peninsu
lei. In „capitala economică" a 
Italiei — orașul Milano — circa 
80 000 de muncitori au desfășu
rat joi o amplă demonstrație ex- 
primînd hotărîreii lor de a res
pinge atacul patronal împotriva 
cuceririlor obținute pînă acum 
de oamenii muncii, a licențieri
lor și a reducerii orelor dc lu
cru, cu scăderea corespunzătoa
re a salariului. Deolarînd o gre
vă generală de patru ore, mun
citorii din sectorul produselor 
din cauciuc au organizat, tot
odată, o manifestație pe stră
zile orașului Milano, pînă la 
sediul Consiliului regional, un
de reprezentanți ai celor trei 
mari centrale sindicale (C.G.I.L., 
C.I.S.L., U.I.L.) au prezentat au
torităților regionale un memo
randum privind revendicările 
lor și solicitînd măsuri adec
vate pentru a se evita înrău
tățirea continuă a situației ce

( 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I i )

I 
I 
I 
I 
I
IG

)
*

R. P. Ungară
BUDAPESTA 1 (Agerpres). 

— Ca urmare a dării in 
funcțiune a primei linii de 
producție. Combinatul de 
prelucrare a țițeiului din o- 
ra.șui ungur Szazhalomliatta 
va putea prelucra 3 milioane 
tone petrol anual. In pre
zent, slnt în plină desfășura
re lucrările de Instalare a 
celei de-a doua linii de pro
ducție. ale cărei prime obiec
tive vor fi dale în exploata
re in 1972.

R. P. 0. Coreeană
PHENIAN 1 (Agerpres). — 

In cursul anului trecut, in
dustria textilă a R. P. D. Co
reene a produs 400 milioane 
metri de țesături, ceea ce în
seamnă că in prezent în nu
mai 30 de ore se realizează 
întreaga producție anuala 
dinaintea eliberării, relatea
ză agenția ACTC.

Printre numeroasele obiec
tive. industriale moderne ri
dicate în decursul ultimilor 
ani un loc de frunte îl ocu
pă combinatele textile de la 
Phenian, Sinydjou, llyesan, 
Sariweun, Hamheung.

Pe lingă producerea unor 
importante cantități de țesă
turi de mătase, lînă, in. un 
important avînt a cunoscut 
industria fibrelor sintetice, a 
căror producție, bazată pe 
prelucrarea fibrelor de tres
tie se cifrează anual la zeci 
de mii de tone de țesături.

O dezvoltare rapid) a fost 
înregistrată și in industria 
alimentară și a bunurilor de 
consum.

La realizările industriei

JAPONIA : Cel mai mare 
vas petrolier din lume „Nis- 
seki Maru“ construit de com
pania japoneză „Ishihawaji- 
ma Hariina Hervy Industries 
Kurc“ a fost lansat la apă 
la 8 septembrie. întreaga sa 
construcție care a început Ia 
18 noiembrie 1970, nu a du
rat decît 10 luni Cu o lun
gime de 347 de metri, o lă
țime de 54,5 metri și o înăl
țime de 35 dc metri, acest 
uriaș vas petrolier are o ca
pacitate de încărcare de 
470 000 m\ puțind transporta 
aproximativ 450 000 kilolitri 
de țiței brut într-o singură 
călătorie. Motorul ace o pu
tere de 40 000 cai putere «ar 
viteza de navigație 
14,4 noduri.

In foto :/ Vasul 
„Nissekî Maru“. 

este de

lor ce muncesc. In piața din 
fața sediului Consiliului regio
nal a avut loc apoi o adunare 
în cadrul căreia s-a arătat că, 
în ultima vreme, la Milano și 
în zonele din împrejurimi nu
mai în sectorul industriei de 
cauciuc a fost redus programul 
dc lucru la cîteva mii de mun
citori, cu scăderea corespunză
toare a salariului, că patrona
tul pregătește noi măsuri pen
tru a arunca pe umerii oame
nilor muncii efectele crizei ce 
a cuprins economia italiană. 
La Brescia, 70 000 de munci
tori din diferite sectoare indus
triale au organizat o grevă ge
nerală de 24 de ore. Mii de 
demonstranți au străbătut apoi 
străzile centrale ale orașului 
pînă în Piața la Loggia, unde 
a avut loc un miting, scandînd 
lozinci în sprijinul revendică
rilor lor. In aceeași zi a avut 
loc o grevă dc trei ore și la 
Bergamo, la care au participat 
toate categoriile de obmeni ai 
muncii.

Accente ascuțite a căpătat și 
lupta oamenilor muncii de la 
cea mai mare fabrică de pro
duse eloctro-casnice italiene ..Za- 
nussi“, unde . au fost obligați

să treacă la program redus de 
muncii circa 9 000 de muncitori 
din totalul de circa 30 000 cît 
numără acest grup de între
prinderi situate la Pordenone, 
Forli, Florența, Milano, Belluno, 
Torino. In cadrul unor adunări 
ținute în fabrici muncitorii de 
la Zanussi au hotărît declara
rea primelor acțiuni de luptă 
(greve și demonstrații de pro
test) la 6 și 7 octombrie. La 
Bologna a avut loc o demonstra
ție a circa 7 000 de cooperatori 
din regiunea Emilia-Romagna 
care au protestat împotrivii 
creșterii prețurilor, solicitînd 
măsuri corespunzătoare pentru 
ca activitatea cooperatistă să 
fie încurajată Și sprijinită de 
către guvern, să fie ușurate 
sarcinile fiscale ce le suportă 
în prezent cooperativele. La Flo
rența, muncitorii din sectorul 
textil și încălțăminte au venit 
din diferite zone ale regiunii 
Toscana pentru a protesta în 
cadrul unei demonstrații împo
triva concedierilor și reducerii 
salariilor, pentru a-și exprima 
s&’idarilatea cu muncitoarele de 
la Fabrica „Confi“, care de 
trei luni luptă împotriva in

centrale se adaugă succesele 
din industria locală, a cărei 
bază tehnlco-materialâ a fosl 
lărgită numai în cursul anu
lui trecut cu peste I 760 noi 
întreprinderi.

Producția dc bunuri do 
consum în cadrul întreprin
derilor dc industrie locală, 
care realizează aproape ju
mătate din volumul global al 
producției acestor bunuri. $ a 
triplat in decursul ultimilor 
9 ani.

R. P. Polonă
VARȘOVIA i (Agerpres). 

— La șantierele navale de 
Ia Gdynia a fost lansată la 
apă o navă destinata trans
porturilor de măi furi,, cu un 
deplasament Iota1 de 55 000 
tone. Aceasta este cea de-a 
doua navă gigan', construită 
la șantierele menționate. Ea 
a fost construită intr-un timp 
mai scurt decît cel prevăzut, 
constructorii polonezi folo
sind o metodă nouă de asam
blare : sudarea pe apă a ce
lor două părți care formează 
corpul navei.

R. 0. Vietnam
HANOI 1 (Agerpres). — 

La hidrocentrala „Tliakba*. 
care se construiește in R. D. 
Vietnam, a intrat in funcți
une primul agregat, din seria 
de trei, cu o putere de 
36 000 kW. Astfel, prin liniile 
de înaltă tensiune instalate 
în junglă și în zone de ciin- 
pie ale R. D. Vietnam a în
ceput să treacă .-urentul elec
tric. încheierea construcție! 
acestui important nod ener

încheierea lucrărilor 
din anul 1971 ale 

Conferinței Comitetului
pentru d

GENEVA 1 (Agerpres). — La 
Geneva au luat sfîrșit la 30 
septembrie, lucrările din anul 
1971 ale Conferinței Comitetu
lui pentru dezarmare. Desfășu
rate timp de aproape șase luni, 
lucrările au fost împărțite în 
două sesiuni ; prima s-a desfă
șurat în perioada 23 februarie 

I

getic al Republicii Democra
te Vietnam este prevăzută 
pentru anul viltbi.

R. S. Cehoslovacă
PRAGA 1 (Agerpres). —- 

Constructorii centralei elec
trice de ]a Pocerad (R. S. Ce
hă) au dat în exploatare vi
neri cel de-al patrilea bice 
energetic, cu o pu'X’re de 
200 000 de kilowați, fn f«lul 
acesta, u fost terminată cea 
mai mare centrală electrică 
din R. S. Cehă, cu o capaci
tate de 000 000 de kilowați.

Cuba
HAVANA 1 (Agerpres). — 

Industria electronică din 
Cuba, cea mai tînără ramură 
a economiei naționale, înre
gistrează importante succese 
în domeniul construcției ma
șinilor electronice de caicul. 
Activitatea în acest sector a 
început în aprilie 1970. Pri
ma mașină electronică de 
calcul este capabilă să adune 
25 dc cifre pe secundă. Ea 
este folosită la controlul tra
ficului pe calea ferată, la 
transportul zahărului, la sta
bilirea datei optime pentru 
recoltarea trestiei de zahăr. 
Cea de-a două mașină, de
numită „CID-22“, are circu
ite miniaturizate integrate. 
„Te!edax-50“ este o a treia 
mașină electronică de cal
cul, proiectată și construită 
în laboratoarele centrale ale 
Ministerului Telecomunicații
lor. Tot aici a fost creat cal
culatorul „Verdax-l*, folosit 
la verificarea benzilor per
forate și eliminarea erorilor 
posibile.
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ezarmare
— 13 mai, iar cea de-a doua 
între 29 iunie și 30 septembrie. 

In cadrul celor două sesiuni 
amintite, principalele măsuri 
examinate în mod concret au 
fost interzicerea armelor chimi
ce și biologice și încetarea ex
periențelor nucleare subterane.

In ceea ce privește prima pro
blemă, la capătul unor nego
cieri îndelungate, începute în 
anul 1968, în Comitet a fost e-*
laborat un ..Proiect de conven
ție privind interzicerea perfec
ționării, producției și stocării 
armelor bacteriologice (biologi
ce) și a toxinelor și distrugerea 
acestora*. Proiectul a fost îna
intat spre examinare și aproba
re celei de-a 26-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U

La încheierea lucrărilor. Ce-* 
mitetul a adoptat în unanimi-* 
tate raportul anual către Adu
narea Generală și Comisia de
zarmării a O.N.U., document în 
care sînt sintetizate dezbaterile 
din anul 1971.

La sfîrșitul ultimei șed.nțe, 
a fost dat publicității cn comu-* 
nicat în care se anunță că data 
următoarei sesiuni, din 1972. a 
Conferinței Comitetului pentru 
dezarmare va fi stabilită ulte
rior între toți membrii acestui 
organism 

tenției patronilor de a închide 
și demonta această fabrică.

Numeroase acțiuni ale oame
nilor muncii italieni împotriva 
exploatării și pentru condiții 
de muncă și de trai mai bune 
au găsit un larg ecou și în ca
drul ședinței de două zile a 
Comitetului de conducere al 
Confederației generale italiene a 
muncii (C.G.I.L.), care s-a întru
nit la Roma. Prezentînd un ra
port, Rinaldo Scheda. secretar al 
C.G.I.L., a arătat că valul de 
concedieri și reduceri ale pro
gramului de lucru a afectat 
mai ales sectoarele metalurgic, 
textil, îmbrăcăminte, industria 
cauciucului, chimic și construe-* 
ții edilitare. Un alt aspect grav 
al situației, a spus vorbitorul, 
îl reprezintă creșterea continuii 
a prețurilor. Sporirea prețuri
lor înregistrate în ultimele săp- 
tămînl grevează asupra salariu-* 
lui real al muncitorilor între 10 
și 20 la sută. Lupta oamenilor 
muncii împotriva fenomenelor» 
negative din viața economică 
italiană, a spus Scheda. impune 
cea mai largă unitate.

Nieolae PUICEA. 
Corespondent Agerpres la Roma
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