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La invitația Comitetului re
gional U.T.M., tovarășul Du
mitru Turcuș, secretar al Co
mitetului regional Crișana al 
P.M.R., le-a vorbit tinerilor 
din orașul Oradea, care vor 
vota la 7 Martie pentru prima 
oară, despre marile realizări 
dobîndite de poporul (nostru pe 
drumul desăvîrșirii con
strucției socialismului. Amin
tind că In regiunea Crișana au avut loc transformări 
radicale, vorbitorul a arătat 
că în ultimii patru ani s-au 
investit în economia regiunii 
aproape 4 miliarde lei. Nume
roase întreprinderi au apărut 
pe harta regiunii: Fabrica de 
confecții-Oradea, Uzina de uti
laj minier din orașul Dr. Petru 
Groza etc. In prezent noi o-

biective industriale Iși ds» 
concursul la înflorirea pei
sajului economic al regiu
nii. Ca fci întreaga țc-d și în aceasta regiune tineretul 
se bucură de minunate condi
ții de muncă și de isartțăruru.

Numeroși tineri, Ivind căutatul, și-au exprimat recu
noștința față de partid peaZru 
condițiile create și s-au anga
jat să răsplătească această 
grijă care se face simțită te 
fiecare pas prin strădanie tor 
de a munci și snrăța. de a se 
forma și a se pregăti in tss. 
fel incit să fie cit mai folosi
tori poporului și peri-iei.

ar-s V-* Salutul Comitetului Central
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ne bucură
Intr-una din arterele subterane principale ale Hidrocentralei ,,16 Februarie" de pe Argeș, constructorii au înscris încă o pagină în agenda succeselor. La 19 februarie, la peste 100 de metri sub nivelul Argeșului, în a- propiere de centrala subterană a fost străpuns primul tronson, Cetătuia-Arefj de pe galeria de fugă a hidrocentralei. Peretele de piatră care despărțea cele două galerii a- tacate, în amonte și aval, de către minerii puțului Aref -și ai puțului Cetățuia. a dispărut. Drumul subteran al apei, după ce își va fi valorificat în turbine energia, va fi condus spre vechea albie. Străpungerea s-a făcut în cele mai perfecte condiții tehnice. Cu cîteva zile în urmă o son- deză a perforat cei cîțiva metri care despărțeau fronturile de înaintare. S-a stabil:", astfel, că racordul va fi perfect, adică în ce privește direcțiile de avansare acestea n-au suferit nici cele mai mici abateri.

Momentul IntOniril a fost e- moționant chiar dacă fiecare din minerii celor două bri rări au mai trăit asemenea evenimente pe alte șantiere ale patriei: brigada lui Gheo-gb» Fasole la Bicaz, brigada hri Augustin Duruș in alte locuri.Harnicii constructori au străpuns cu 40 de zile mai devreme față de prevederile graficului și cu o sâptămină mai înainte față de angajamentul luat această peruane de galerie lungă de 2 020 metri. Folosind metode de '•«r: cu o tehnologie t-j;—a- plicînd pentru prima cară metoda de armare cu ancore și plasă iar Ia betocare ccfrajeăe metalice demon tar .le. constructorii au atins In lotul Arefu o viteză de excavape de 60—70 metri pe '—t In aceeași zi, constructorii an terminat cu o hmă șt jumă- tate mai devreme față de gre fie blindajul metalic a! puțului forțat
M. CARANFTL 
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Utilaje pentru industria
textilăUzina constructoare de mașini pentru industria textilă „Unirea" din Cluj a început produc ția noului război automat de țesut mătase, al cărui prototip a fost expus la Expoziția realizărilor economiei naționale. Noua mașină are un nivel tehnic superior. Față de vechile mașini e- xistente în întreprinderile de tricotaje din țară, el are o lățime de lucru cu 20 cm mai mare, iar indicele de utilizare este de 6 600—9 200 bătăi pe oră. La bătătura țesăturii se poate lucra în două culori sau în două fire de grosimi diferite, iar desimea

bătăturii poate ijurrt psâ 120 fire pe ceafiscetră.Anul actsta, la uzeu clujeană vor intra în ptoduc-țje alte ma- sini noi pentru industria trrri.a» la care in prezent se întocmește documentația tehnică sau se lucrează la prototipuri. Printre »- cestea fac parte războiul automat de țesut bumbac, un război automat fără suveică, pentru țesut pangliri, o mașină de filat bumbac, care va avea o productivitate cu 10—20 la sută mai mare decît vechile mașini, și un gabarit mai redus cu 25 la sută.
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al Partidului Muncitoresc Romîn

*

term* an Intelectual multilateral pregătit, care, pe lingă • înaltă calificare profesională, să aibă a concepție științifică despre na- ttxrâ și societate, o justa orientare politică, un larg orizont cultural.In activitatea complexă ce se desfășoară în institutele noastre de invățămint superior pentru formarea politico-ideologică și moral- eetățenească a viitorului intelectual, un rol de seamă revine și asociațiilor studenților. Ele sint chemate să organizeze o intensă și variată activitate cultural-educativă, cu par ticiparea întregii mase de studenți, să ajute tineretul universitar in studierea și însușirea marxism-leninismului, cunoașterea politicii partidului și a realizărilor obținute în înfăptuirea ei, a poziției sale față de principalele probleme ale contemporaneității, a trecutului gtorius de luptă al clasei muncitoare, al poporului nostru pentru progres social, libertate și independență națională, a comorilor culturii clasice rominești și universale, a eetor mai valoroase creații ale științei și artei contemporane.Studentul patriei noastre trebuie să se distingă prin trăsături politico morale specifice omului nou al societății socialiste, să manifeste in toate împrejurările o ținută demnă de student-eetățean. Asociațiile studenților sint datoare să promoveze activ tot ceea ce este pozitiv și înaintat în comportarea studenților atit în viața universitară, cit și în afara ei, să dezvolte opinia de masă a stu- dențimii împotriva fenomenelor negative, a influențelor mentalităților retrograde.în strânsă colaborare cu conducerile Institutelor de invățămint superior, asociațiilor — organizații obștești ale tuturor studenților —.le revine sarcina de a-și Îmbunătăți întreaga activitate, pentru a-și spori aportul la formarea tinerei generații de intelectuali. bine pregătiți pentru muncă ți viață, eu o comportare ireproșabilă în societate, pătrunși de dragoste fierbinte pentru patria socialistă, de nobilele idei ale frăției între popoare, militanți neobosiți pentru cauza socialismului și păcii în lume.Dezvoltînd continuu prietenia frățească cu studențimea din țările socialiste, lărgind relațiile de colaborare cu organizațiile studențești din toate țările, U.A.S.E. trebuie să-șl aducă și pe viitor contribuția activă la întărirea unității și cooperării mișcării studențești din întreaga lume în lupta pentru condiții mai bune de invățămint, libertate, pace și progres social.Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Bomin urează delegaților la Conferință, tuturor studenților, noi succese la învățătură și în activitatea obștească, exprimîndu-și totodată convingerea că tineretul nostru universitar se va dovedi, prin munca și comportarea sa, la înălțimea îndatoririlor de onoare ee-i vor reveni ca schimb de mîine al purtătorilor făcliei științei și culturii înaintate, ca slujitori devotați trup și suflet poporului muncitor, patriei socialiste.
Comitetul Central

al Partidului Muncitoresc Romtn

4^er d» : frfe re'e te-e V-e Co.-Jertnf» pe (ară a Asociațiilor studenților
Foto: N. STELORIAN



Lucrările celei de a V-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor Studenților din R. P. R.

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.A.S.R
Cea de-a V-a Conferință a U.A.S.R. se desfășoară în condițiile muncii avîntate și rodnice a întregului popor pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al III-lea al P.M.R. în vederea desăvârșirii construcției socialiste în Republica Populară Romînă.Cu îndreptățită mîndrie oamenii muncii se bucură de succesele de importanță istorică obținute în cei douăzeci de ani de viață liberă pe drumul făuririi unei patrii noi, socialiste, în plină înflorire. Fundamentul trainic al înfăptuirilor din toate domeniile de activitate îl constituie dezvoltarea rapidă, armonioasă și multilaterală, pe o linie mereu ascendentă a economiei naționale. In aceasta își găsesc expresia rezultatele politicii de industrializare socialistă urmată cu consecvență de partid, cale sigură pentru crearea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socialismului, pentru valorificarea superioară a resurselor naturale ale țării și creșterea nivelului de trai materia] și cultural al celot ce muncesc. Ca expresie a avîntului industriei, producția globală industrială obținută în anul 1964 este cu 14,1 la sîită mai mare față de anul precedent, sporurile cele mai mari înregistrîndu-se în ramurile industriei grele — ho- tărîtoare pentru progresul întregii economii — energia e- lectrică, chimia, construcțiile de mașini. Potrivit prevederilor planului de stat, în anul 1965, ultimul an al șesenalului, vor fi continuate ritmurile susținute de dezvoltare a industriei ; comparativ cu realizările anului 1964 producția industrială va spori cu 13 la sută ajungând să fie de 2,25 ori mai mare față de 1959.Se înfăptuiește programul complex de măsuri elaborat de partid pentru dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii. Producția agricolă medie din perioada 1960—1964 a fost cu 12 la sută mai mare decît media celor 5 ani anteriori.Creșterea producției materiale și a eficienței activității în toate ramurile economiei asigură mărirea venitului național și pe această bază ridicarea sistematică a nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc ; cunosc o dezvoltare fără precedent știința. cultura, arta, învățământul de toate gradele. Valorile culturii și științei sînt puse neîngrădit la îndemîna oamenilor muncii; la tezaurul bogățiilor spirituale ale lumii contemporane, cultura noastră socialistă aduce mesajul optimist, constructiv și iubitor de pace al poporului romîn.Incepînd cu acest an școlar, 8-a înfăptuit generalizarea în- vățămîntului obligatoriu de 8 ani. Invățămîntul de toate gradele este gratuit ; el este așezat pe temelii științifice și orientat spre cerințele dezvoltării societății noastre socialiste. Aproape 4 milioane de tineri învață astăzi în școli de diferite grade. Școala noastră superioară cunoaște o dezvoltare continuă, se perfecționează în concordanță cu cuceririle științei și tehnicii contemporane. Măsurile luate în ultimii doi ani pe linia îmbogățirii conținutului științific, a îmbunătățirii programelor de învățămînt, a perfecționării sistemului de însușire a limbilor străine, precum și crearea unor noi institute și secții de specializare, reflectă preocuparea permanentă a partidului și statului nostru pentru pregătirea temeinică a viitorilor intelectuali. In cele 47 instituții de învățămînt cu 179 facultăți învață astăzi 123 300 studenți, cifră de aproape 5 ori mai mare decît în 1938. Statul socialist a asigurat tineretului universitar condiții de viață și studiu din ce în ce mai bune. In anii șesenalului s-au construit noi spații de in- vățămînt, cămine și cantine cu peste 22 000 locuri; aproximativ 60 la sută din studenții țării beneficiază de burse.Dezvoltarea vertiginoasă a economiei, științei, culturii și învățământului ne oferă imaginea însuflețitoare a Romî- niei socialiste care întruchipează munca unui popor liber, stăpîn pe soarta sa, strîns unit în jurul Partidului Muncitoresc Romîn care-1 călăuzește cu înțelepciune spre noi victorii în desăvârșirea construcției socialismului. Pentru fericirea de a-și vedea înfăptuite aspirațiile cele mai îndrăznețe, de a se pregăti in vederea slujirii poporului, pentru tinerețea demnă pe care o trăiește, tineretul universitar își exprimă sentimentele profunde de dragoste și recunoștință față de partid, hotărîrea de a urma neabătut politica sa științifică marxist- lenihistă. Mărturie a acestor sentimente stă munca plină de abnegație și pricepere pe care o desfășoară în economie și cultură zecile de mii de specialiști pregătiți în anii puterii populare de școala noastră superioară. In acest detașament numeros al tinerei intelectualități s-au încadrat în ultimii doi ani încă 21 000 de tineri absolvenți dintre care 4 400 ingineri, 1 600 a- gronomi, 11 400 profesori, 1 600 medici, aproape 1000 economiști.Cu prilejul Centenarului Universității din București, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej spunea : „O mîndrie a întregului popor este studențimea noastră, plină de vigoarea tinereții și de optimism. Invățînd cu sîrguință spre a-și însuși știința, pregătindu-se cu

prezentatrăspundere pentru viață, pentru slujirea patriei, ea se dovedește demnă de încrederea și dragostea cu care este înconjurată". Această înaltă a- preciere constituie o nouă dovadă a prețuirii de care se bucură tineretul nostru universitar, un însuflețitor imbold pentru toți studenții țării de a munci cu și mai multă sîrguință, de a se pregăti cât mai temeinic pentru a putea contribui imediat după absolvire la traducerea în viață a planurilor mobilizatoare făurite de partid privind dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.*în raport se face apoi o am
plă analiză a activității des
fășurate de asociații în scopul 
antrenării studenților la o 
bună pregătire profesională.Rezultatele tot mai bune obținute de tineretul universitar în pregătirea la un nivel calitativ superior reflectă strădania, conștiinciozitatea și pasiunea cu care muncește marea majoritate a studențimii, atitudinea ei înaintată, plină de răspundere față de muncă. Ele ilustrează totodată eforturile continue ale conducerilor institutelor și facultăților pentru traducerea în viață a sarcinilor puse de partid în fața învățămî ntului superior, o- glindesc grija, competența și dragostea cu care cadrele didactice transmit viitorilor specialiști cunoștințe la nivelul științei, tehnicii și culturii contemporane.In condițiile unei exigențe sporite, 71 la sută din totalul studenților au promovat anul universitar trecut cu medii între 7 și 10. în învățămîntul universitar ponderea acestor medii este și mai mare, ajungînd aproape la 80 la sută, iar în cel medical la circa 85 la sută. Comparativ cu anul precedent, în numeroase colective studențești procentul notelor bune și foarte bune a crescut simțitor ; deosebit de îmbucurător este faptul că 85 la sută din totalul studenților aflați în pragul absolvirii au obținut la examene note superioare, iar aproape o treime dintre ei au pășit în producție avînd înscrise în carnetele de student numai note de 9 și 10.Ca organizații largi, care cuprind pe toți studenții țării, a- sociațiile au desfășurat o multilaterală muncă politică de masă, au folosit mai bine mijloacele obștești de influențare, inițiind acțiuni cu un bogat conținui educativ, cu inriu- rire asupra masei ce studenți, aducîndu-și astfel o contribuție importantă la obținerea tuturor acestor succese.Conferința noastră precedentă — se arată în continuare în raport — a indicat ca imul din mijloacele eficiente de îmbogățire a cunoștințelor, de stimulare a studiului individual, extinderea concursurilor profesionale la disciplinele de bază. Muncind pentru înfăptuirea acestei sarcini în ultimii doi ani asociațiile au do- bîndit o experiență pozitivă și în îmbunătățirea formei lor de organizare. împreună cu Ministerul învățământului, cu societățile de științe matematice și fizice, Comitetul Executiv al U.A.S.R. a organizat concursurile anuale de matematică, mecanică, fizică, cărora li s-a adăugat la ultima ediție și chimia. Aceste concursuri au sporit interesul studenților pentru disciplinele respective și au creat o adevărată emulație pentru cucerirea titlului de cel mai bun matematician, fizician și chimist Pe baza experienței a- cumulate pină în prezent considerăm că este indicat să recomandăm inițierea unor concursuri asemănătoare și la alte discipline, îndeosebi în ramurile de învățămînt tehnic, universitar și pedagogic.în mai mare măsură decît în anii precedenți, asociațiile au inițiat acțiuni menite să contribuie la lărgirea orizontului profesional științific al studenților, la cunoașterea problemelor actuale pe care le ridică producția în domeniul lor de activitate. Se pot evidenția în acest sens cel de-al ni-lea Seminar național și cea de-a Vil-a Conferință pe țară a cercurilor științifice studențești din institutele umanistice, tehnice și de medicină.Rezultatele obținute in pregătirea temeinică a tineretului universitar. trebuie raportate la exigențele mereu crescînde pe care le impune înaintarea cu succes a țării pe calea desăvârșirii construcției socialismului. Școala noastră superioară are menirea de a asigura cadre cu înaltă calificare, capabile să facă față cu succes, după absolvire, cerințelor activității productive din fabrici și uzine, de pe șantierele de construcții, din unitățile agricole socialiste, să rezolve problemele ocrotirii sănătății oamenilor muncii, să participe cu competență și pasiune la instruirea și educarea generațiilor de elevi, la îmbogățirea valorilor culturii și răspândirea lor în mase.Cerințele dezvoltării industriei, agriculturii, științei și culturii naționale — se spune 

în raport — impun sarcini deosebite pentru diferitele sectoare de învățămînt, deosebesc calitativ munca pe care trebuie să o desfășoare studenții politehnicieni sau a- gronomi, față de cea a stu-

de către tovarășul Ștefan Bîrlea, președintele Consiliului U. A. S. R

de dez- a cultu- cere din care se

denților din facultățile de filologie, institutele pedagogice, de medicină etc. In institutele tehnice și agronomice care pregătesc cadre pentru ramurile producției materiale, trebuie să se asigure cunoașterea de către studenți a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii și rezultatele practice ale aplicării lor în producție, procedeele tehnologice avansate care duc la creșterea productivității muncii, realizarea de economii și ridicarea calității produselor. Aceasta cere în mod imperios ca asociațiile să contribuie la mobilizarea tuturor studenților la însușirea cunoștințelor teoretice în strînsă concordanță cu practica, cu nivelul atins în dezvoltarea diferitelor ramuri ale economiei, să stimuleze dorința de a căpăta in timpul facultății deprinderile și noțiunile necesare pentru ca imediat după absolvire să poată stăpâni și conduce cu competență procesul de producție.în acest scop, asociațiile studenților din aceste institute trebuie să-și orienteze în primul rind activitatea către sprijinirea studenților în organizarea studiului individual, în planificarea riguroasă a muncii la proiecte, în rezolvarea lucrărilor practice și de laborator, concomitent cu însușirea noțiunilor teoretice predate la cursuri. In timpul practicii de producție, asociațiile trebuie să aducă o mai mare contribuție la mobilizarea studenților pentru îndeplinirea programelor de practică, pentru cunoașterea utilajelor, a metodelor de conducere, organizare și planificare a producției.Procesul continuu voltare și răspândire rii și artei în mase partea studenților pregătesc în facultăți cu profil umanistic să cunoască tot ce este înaintat în creație, să dea dovadă de discernământ în aprecierea valorilor și combativitate față de influențele curentelor decadente în artă și literatură. în aceste facultăți, unde parcurgerea unei foarte largi bibliografii, a o- perelor clasice și contemporane constituie esența studiului, asociațiile trebuie să Dună la baza activității lor profesionale dezvoltarea pasiunii tuturor studenților pentru lectură, pentru cunoașterea tezaurului artei și culturii naționale și universale, pentru urmărirea ăă Xi',‘a"?enc<me- nului CUÎTuraL V-1~*<—După ee re fx referiri critice "fa adVesaimcr e- sociații care nu desfășoară • muncă diferențiată, în raport cu specificul și cerințele co
lectivelor de studenți, in raport se arată :Asociațiile trebuie să desfășoare o activitate diferențiată in raport cu problemele concrete ce le ridică munca unor colective studențești. însușirea unor discipline și in ultimă instanță, nivelul de pregătire al fiecărui student. Cerând in permanență sprijinul cadrelor didactice, ele trebuie să ajute in continuare studenții din anul intîi în a- comodarea cu normele, cerințele și metodele muncii universitare, în organizarea și planificarea studiului individual. In același timp, vor trebui organizate mai multe activități in rândul studenților din ultimii ani pentru cunoașterea sarcinilor ce le revin după absolvire, pentru dezvoltarea la fiecare student a dorinței arzătoare de a merge acolo unde patria are cea mai mare nevoie de munca sa. Trebuie combătute eu fermitate concepțiile greșite care mai există la unii studenți de a fugi de activitatea productivă, de a obține o muncă u- șoară, chiar și in afara profesiei pentru care s-au pregătitPromovarea in rindurile tineretului universitar * concepției înaintate despre muncă — se subliniază in continuare in raport — pune în fața asociațiilor noastre sarcina de a desfășura o intensă activitate politico-educativă de masă pentru a dezvolta la toți studenții răspunderer. personală față de învățătură, dragostea pentru profesiune, dorința de a-și însuți temeinice cunoștințe teoretice și practice, necesare oricărui bun specialist.îndeplinirea acestei sarcini cere ca asociațiile, paralel cu munca pentru dezvoltarea răspunderii personale a fiecărui student, să acorde atenția cuvenită stimulării opiniei colective împotriva oricăror manifestări de sustragere de la îndatoririle profesionale. Ca- pentru obiectiv climat intensă formarea convingerii nestrămutate a fiecărui student că munca personală, perseverentă și ritmică, respectarea disciplinei universitare sint mijloacele principale și sigure care-i pot asigura succesul în exercitarea viitoarei profesiuni, în încadrarea cu bune rezultate în activitatea productivă.în condițiile progresului vertiginos al științei și tehnicii, cînd însuși conținutul noțiunii de calitate are un caracter dinamic, este limpede că sfera de cunoștințe cu care absolvă chiar și studenții cei mai buni, este repede depășită. De aceea, cunoașterea tendințelor principale din domeniul specialității lor, informa

lea cea mai sigură atingerea acestui este crearea unuigeneral de muncă care să ducă la

rea permanentă asupra celor mai noi realizări din știință și tehnică sînt condiții obligatorii, pentru ca la viitoarele lor locuri de muncă absolvenții să poată contribui la folosirea cu cea mai mare eficacitate a utilajelor moderne cu care sînt dotate industria și agricultura țării noastre. Viața științifică pulsează mai puternic ca oricând în țara noastră, cadrele didactice participă la multe congrese și manifestări științifice din țară și de peste hotare, iar posibilitățile de informare științifică s-au lărgit considerabil. Cu toate acestea, asociațiile nu folosesc întotdeauna condițiile existente în sprijinul lărgirii culturii profesionale a studenților.Iată de ce în viitor, în strînsă colaborare cu cadrele didactice, asociațiile trebuie să desfășoare o muncă mai eficientă în vederea informării largi a studenților asupra noutăților din domeniul specialității în care se pregătesc, să organizeze mai multe acțiuni care să dezvolte capacitatea de sinteză și aprofundare a acestora Trebuie îmbunătățită activitatea cercurilor științifice, care să stimuleze deprinderea studenților de a urmări și studia publicațiile de specialitate românești și străine, să dezvolte interesul și pasiunea celor mai buni studenți pentru munca de cercetare și să le ofere un cîmp larg de afirmare a capacității lor creatoare, a spiritului inovator.Trecind în revistă sarcinile ce ne revin în domeniul sprijinirii procesului ce învățământ — subliniază raportul — trebuie să avem mereu in vedere faptul că. întreprinderile industriale, de construcții, transporturi, unitățile agricole, instituțiile de învățămînt, cultură, artă și ocrotirea sănătății așteaptă cadre cu o înaltă calificare profesională, capabile să se integreze după absolvire în efortul constructiv al întregului popor. Din primele zile ale activității practice, absolvenții școlii superioare au datoria să devină participanți activi Ia realizarea politicii P.M.R. de industrializare socialistă, conștienți de faptul că aci, în sfera producției materiale se află izvorul avuției întregii noastre societăți, baza trainică a înfloririi patriei, a dezvoltării ei independente, a ridicării e»n-
Pregătâea unor asexnezte*rândul tuturor stuaențiior a unei conștiințe înaintate, a u- nei atitudini noi față de muncă, educarea lor în spiritul înțelegerii marilor răspunderi ce le vor reveni după absolvire. în acest scop, asociațiile trebuie să organizeze mai multe întîlniri cu specialiști care lucrează nemijlocit în producție, vizite în întreprinderile modern utilate, să ajute la realizarea unui contact permanent cu instituțiile de cultură și artă, să extindă acțiunile menite să prezinte studenților realitățile din domeniul în care vor munci.*în continuare, raportul se 

oprește asupra citorva proble
me privind munca poUtico- 
educativă desfășurată in rândul studenților.Traducând in viață hotărî- rile Conferinței a IV-a a U-A.S.R, asociațiile s-au străduit să contribuie prin mijloacele lor specifice la ridicarea pe o treaptă mai înaltă a întregii munci politico-educative în rândul tineretului u- niversitar. Preocuparea lor majoră a fost îndreptată spre înarmarea studenților cu învățătura marxist-leninistă, spre dezvoltarea sentimentelor patriotice, spre cunoașterea istoriei patriei, a trecutului de luptă și tradițiilor revoluționare ale poporului, a mărețelor realizări dobîndite în anii socialismului, a politicii partidului de dezvoltare a economiei, culturii și științei.Declarația cu privire la poziția Partidului Muncitoresc Romîn in problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, în care studențimea — ca și întregul popor — vede un document de o excepțională însemnătate, pătruns de o înaltă principialitate, spirit patriotic și internaționalist, care întruchipează și se identifică cu interesele și aspirațiile vitale ale poporului, tineretului și studenților patriei noastre, a fost - aprofundată și însușită de către studenți, dezbaterea ei constituind o expresie a deplinei adeziuni și a încrederii profunde a tineretului universitar în politica înțeleaptă a partidului.în formarea politico-ideolo- gică a studenților, un rol important l-au avut dezbaterile pe probleme politice, economice, filozofice actuale, simpozioanele, conferințele, întîl- nirile și convorbirile cu activiști de partid și de stat, cu oameni de știință și artă, activități inițiate de organizațiile U.T.M. și asociațiile studenților. în ultimii ani, printre formele noi și eficiente ce vin direct în sprijinul educației patriotice a studenților se numără ciclurile tematice de activități ; ele reunesc acțiuni foarte variate ca gen — îmbinînd, spre e- xemplu, vizionări de filme, audiții muzicale, excursii, în- tîlnirî sau simpozioane, — a-

care în au vizitat efectuînd materiale

xate pe aceeași temă pe care o dezvoltă în fața studenților cu mijloacele specifice domeniului respectiv. Pe aceeași linie se înscriu brigăzile de studiu și documentare formate din studenți filologi, istorici, geografi, de la arte plastice și conservator, vara anului trecut regiuni din țară, studii și culegând referitoare la dezvoltarea regiunii, la tradițiile și frumusețile naturale, organizînd a- poi în institute simpozioane de prezentare a regiunilor respective, însoțite de exemplificări, de audiții a unor piese folclorice, de expoziții de artă plastică și fotografii etc.Excursiile organizate de a- sociații in ultimii doi ani au oferit un minunat prilej pentru circa 50.000 de studenți de a cunoaște locurile istorice legate de lupta poporului și a partidului, marile obiective ale construcției socialiste, bogățiile și frumusețile patriei. Grupuri de studenți din Timișoara, Cluj, Tg. Mureș, Iași, Baia Mare, Craiova, Petroșeni, Bacău au parcurs trasee interesante prin întreaga țară, ceea ce a contribuit la dezvoltarea sentimentelor patriotice ale tineretului universitar. la întărirea prieteniei și frăției intre tinerii de toate naționalitățile care învață și trăiesc împreunăEste o realitate vie dorința puternică a studențimii de a cunoaște problemele politice și ideologice, de a fi în miezul evenimentelor vieții contemporane.Pentru creșterea contribuției asociațiilor la ridicarea continuă a pregătirii politico- ideologiee a studenților, ele au în primul rind datoria de a lărgi sfera activităților menite să facă cunoscute in rândurile tineretului universitar politica partidului și sarcinile S3le actuale în rezolvarea problemelor majore ale dezvoltării societății noastre.Este necesar ca asociațiile să desfășoare o activitate multilaterală pentru pe toți studenții șeascâ învățătura ninistă in strânsă practica construcției socialismului, in spiritul ideilor Declarației C.C. al P.M.R. din aprilie 1964 — model de tratare și analiză mar- xist-leninistă a probleme-

a-i ajuta să-și insu- marxist-le- legătură cu

și citate fără a înțelege esența fenomenelor si interdependența acestora cu procesul obiectiv al dezvoltării social-istorice, înseamnă dogmatism, rupere de realitate.în țara noastră — arată raportul in continuare —trăiesc tineri de diferite naționalități care se bucură de drepturi și libertăți depline, care muncesc și trăiesc împreună cu tinerii romîni, desfășoară laolaltă activități multilaterale. Asociațiile noastre au datoria să cultive în continuare frăția între studenții romîni și cei aparținînd minorităților naționale, să organizeze desfășurarea în comun a activităților culturale, sportive, obștești.
★O direcție importantă a muncii asociațiilor pe linia îndeplinirii hotărârilor Conferinței a IV-a a fost intensificarea activității lor pentru lărgirea orizontului cultural și cultivarea trăsăturilor morale înaintate.Raportul, releuind experien

ța bună în educarea moral-ce- 
tățenească a studenților, sub
liniază totodată necesitatea de 
a fi combătute atitudinile re
probabile de încălcare a nor
melor vieții universitare.In numele demnității, cîști- gate prin muncă și seriozitate, al onoarei pe care o conferă titlul de student, comportarea exemplară, plină de răspundere a imensei majorități a tineretului universitar, asociațiile, cu sprijinul permanent al organizațiilor U.T.M., au datoria să-și intensifice contribuția la întărirea opiniei colective in- trasigente față de abaterile de la normele comportării civilizate, să combată orice fel de influențe ale ideologiei și moralei burgheze.în ansamblul muncii educative pe care o desfășoară, asociațiile trebuie să pornească de la faptul că tineretul universitar se pregătește pentru a sluji societății, că dezvoltarea conștiinței sale socialiste se realizează în primul rând in procesul muncii de fiecare zi. Să cultivăm în rândul studenților stima și respectul față de oamenii muncii — făuritorii tuturor bunurilor materiale, atitudinea înaintată, de tineri cetățeni ai patriei noastre chemați ca pe băncile facultății să se dedice muncii intense pentru a-și forma o temeinică pregătire profesională.In condițiile actuale, se spu
ne în raport, când cerințele procesului instructiv- educativ din învățămîntul superior se ridică la un nivel mereu mai înalt, asociațiile studenților trebuie să-și sporească contribuția la formarea unor specialiști multilateral pregătiți, tineri cu o conștiință înaintată, intelectuali pătrunși de importanța misiunii lor sociale. Pentru aceasta ele trebuie să treacă cu mai multă hotărâre la eliminarea oricăror tendințe de formalism și, pe baza cunoașterii preocupărilor reale ale tinere

tului universitar, să asigure tuturor acțiunilor un înalt conținut educativ și o formă de desfășurare la nivelul exigențelor actuale. Este necesar ca toate casele de cultură și cluburile să-și îmbunătățească activitatea prin organizarea unor programe care să răspundă preocupărilor studenților, astfel încît acestea să devină puternice centre pentru petrecere în mod plăcut și recreativ a timpului liber. Referindu-se la activitatea sportivă, raportul subliniază că aceasta trebuie să se desfășoare la un nivel superior, asociațiile studenților să-și sporească preocuparea pentru antrenarea tuturor studenților în practicarea zilnică a exerdțiilor fizice, să extindă în toate institutele și facultățile formele de activitate sportivă accesibile și a- tractive, iar în acțiunea de cucerire a Insignei de polisportiv să fie antrenați toți studenții. Consiliile asociațiilor studenților trebuie să perfecționeze continuu sistemul de excursii și turism, asigurând ca în conținutul acestora să fie îmbinată latura educativă cu cea recreativ-distractivă. Inițiativa Consiliului U.A.S. București cu privire la constituirea cercului de turism universitar trebuie extinsă și în alte centre universitare unde există posibilități.*Prin grija partidului și guvernului, tineretului studențesc îi sînt create condiții de viață și de studiu din ce în ce mal bune : peste 65 000 de studenți locuiesc în cămine iar 60 000 servesc masa ia cantine. Studenții beneficiază de burse și alte avantaje materiale, au a- sigurată asistența medicală, își petrec vacanțele in tabere de odihnă, în stațiunile balneoclimaterice în mod gratuit. In medie statul cheltuiește pentru pregătirea fiecărui student peste 55 000 let Toate aceste mijloace materiale puse la dispoziția studenților sînt asigurate prin strădaniile oamenilor muncit care nu precupețesc nici un efort pentru a asigura tinerei generații tot ceea ce este necesar pentru ca aceasta să învețe, să se pregătească astfel încît să poată contribui la rindul ei la făurirea bunurilor materiale și spirituale ale societățitIn realizarea sarcinilor so- cial-gospodărești, asociațiile au obținut o serie de rezultate po-
și tratamentului bal- neo-climatenc.Cu toate acestea, in activitatea sociai-gospodârească a asociațiilor se manifestă unele ră- mîneri in urmă, care explică în bună măsură existența u- nor studenți care privesc fără simț de răspundere bunurile ce le sînt puse la dispoziție, încalcă normele de conviețuire socialistă.Analizând cauzele care ge

nerează o asemenea atitudine, 
raportul recomandă asociații
lor studenților :In viitor sarcina principală în domeniul activității social- gospodărești este aceea de a-și spori preocuparea pentru exercitarea controlului obștesc în cămine și cantine, de a îmbunătăți munca politico-edu- cativă în cămine în vederea creării unei atmosfere favorabile studiului și odihnei, dezvoltării grijii față de bunurile ce au fost puse la dispoziția studenților și respectării normelor de conviețuire socialistă. In comitetele de cămine și cantine trebuie aleși cei mai buni studenți; instruirea și sprijinirea lor efectivă, întărirea prestigiului și influenței lor în masa studenților și în relațiile cu organele administrative, trebuie să constituie o preocupare importantă a fiecărui consiliu. Asociațiile au datoria să participe activ la gospodărirea mijloacelor materiale puse la dispoziția studenților, să țină o strînsă legătură cu conducerile facultăților și institutelor, cu conducerile administrative ale căminelor și cantinelor, să sporească preocuparea pentru rezolvarea problemelor legate de asistenta medicală studențească, să-și spună cuvântul în 

în pauza conferinței, Ia standul de cărți
Foto : N. STELOR1AN

toate problemele social-gospo- dărești ale tineretului universitar.
Referindu-se apoi la unele 

probleme ale muncii organiza
torice a asociațiilor, raportul 
arată printre altele:în perioada care a trecut de la cea de-a IV-a Conferință pe țară a U.A.S.R., consiliile U.A.S. și A.S. din facultăți, institute și centre universitare au manifestat o preocupare susținută pentru cuprinderea masei de studenți în acțiunile inițiate de asociații. Sub directa conducere a organelor și organizațiilor de partid și sub îndrumarea organizațiilor U.T.M. numeroase consilii ale U.A.S. din centre universitare și institute și în mod deosebit cele de la Cluj, București, Iași, Petroșeni și Tg. Mureș au reușit să acumuleze o bogată experiență în planificarea și organizarea muncii; ele își perfecționează continuu stilul de muncă, își însușesc metode și forme de activitate care suscită interes în masa tineretului universitar.Pentru traducerea în viață a hotărârilor izvorâte din documentele de partid și din rezoluția ultimei noastre conferințe, Consiliul U.A.S.R. a dezbătut cu regularitate în plenarele sale probleme majore ale pregătirii profesionale, ale activității cultural-educative și problemele muncii social- gospodărești, adoptînd hotărâri corespunzătoare și a sprijinit cu mai multă regularitate consiliile din centrele universitare pentru îndeplinirea sarcinilor ce le reveneau.Rdicarea pe o treaptă superioară a activității organizatorice a asociațiilor noastre — se subliniază în raport — dezvoltarea capacității de cuprindere a întregii mase de studenți în acțiunile inițiate, îmbunătățirea continuă a stilului și metodelor de muncă constituie sarcini de bază ale asociațiilor studenților, a căror îndeplinire va asigura sporirea rolului lor în rezolvarea tuturor problemelor pe care le ridică viața universitară. în mod deosebit se impune întărirea muncii consiliilor asociațiilor studenților de la nivelul facultăților, instruirea temeinică a tuturor cadrelor de asociație, intensificarea îndrumării și controlului asupra felului în care se îndeplinesc sarcinile stabilite, studierea atentă a fenomenelor și rezolvarea promptă a problemelor pe care le ridică viața și . Activity -răspundă preocupărilor studenților, să elimine acțiunile formale, numărul mare de ședințe, astfel încît să-și poată realiza cît mai deplin principalul lor scop : sprijinirea tuturor studenților în a dobândi o temeinică pregătire profesională. Consiliile A.S. și U.A.S. trebuie să-și organizeze astfel munca încît toți membrii lor să participe activ la îndeplinirea sarcinilor ce le revin și să contribuie nemijlocit la îmbunătățirea activității de asociație în colectivele în care muncesc, să dea dovadă de inițiativă, de elasticitate în alegerea metodelor, de pasiune în muncă.

*
Vorbind de contribuția a- 

dusă de V.A.S.R. la lupta stu
dențimii din întreaga lume 
pentru pace și progres social, 
în raport se spune:Tineretul nostru universitar sprijină din toată inima politica științifică, marxist-leninistă a Partidului Muncitoresc Romîn. Studenții susțin cu hotărâre politica promovată de Guvernul R.P.R. de dezvoltare necontenită a relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, de întărire necontenită a unității lagărului socialist pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar, de colaborare cu toate statele, indiferent de orînduirea lor politică, pe baza principiilor deplinei egalități, ale respectării suveranității și integrității teritoriale, recunoașterii dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, neamestecului în treburile interne și ale avantajului reciproc, ale rezolvării problemelor inter

naționale litigioase pe calea tratativelor.Exprimând năzuințele studenților romîni, U.A.S.R. a militat în activitatea internațională pentru întărirea necontenită a legăturilor frățești cu organizațiile studențești din toate țările socialiste, pentru ft, dezvoltarea relațiilor de colaborare și prietenie cu organizațiile tineretului universitar din întreaga lume, și-a manifestat solidaritatea cu studenții din țările Africii, Asiei și Americii Latine care luptă alături de popoarele lor pentru cucerirea și consolidarea independenței naționale, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului.U.A.S.R. a participat la acțiunile organizate în cadrul Uniunii Internaționale a Studenților, s-a manifestat ca factor activ în consolidarea și întărirea U.I.S. și s-a pronunțat în toate împrejurările în favoarea respectării depline a normelor democratice, a e- galității și respectului reciproc între toate organizațiile membre. Uniunea noastră a militat pentru dezvoltarea cooperării și făurirea unității de acțiune a tineretului universitar indiferent de concepțiile politice, filozofice sau religioase, în lupta pentru realizarea aspirațiilor comune ale studențimii de pretutindeni pentru apărarea intereselor și satisfacerea revendicărilor ei legitime.Manifestîndu-se ca un factor activ în mișcarea mondială studențească, U.A.S.R. are legături cu peste 80 uniuni naționale studențești și a participat în ultimii doi ani la diferite întîlniri ale tinerei generații, la conferințe, congrese, seminarii, concursuri internaționale, manifestări sportive, a stabilit noi contacte și a lărgit relațiile bilaterale cu Organizații studențești indiferent de afilierea lor internațională.Educați de partid în spiritul muncii constructive, a] patriotismului și internaționalismului socialist, studenții romîni, U.A.S.R. vor milita și în viitor cu consecvență pentru pace, în sprijinul luptei de eliberare și independență națională a popoarelor, pentru realizarea drepturilor și aspirațiilor vitale ale studențimii, pentru democrație și un viitor mai bun. Dînd expresie dorinței de pace și prietenie a studențimii romîne, reînnoim chemarea a- dresată și în conferințele anterioare către toți studenții lumii, către toate uniunile naționale și internaționale studențești. de a ne uni strîns rîndurile înfr-u» »>larg front de luptă pentru înfăptuirea năzuințelor și aspirațiilor noa-j stre comune, pentru a ne spo-1 ri aportul la lupta popoarelor pentru pace, libertate, democrație și progres social.Tovarăși,Pe făgașul creat de victoria deplină a socialismului în patria noastră, se deschid perspective uriașe de dezvoltare a tuturor ramurilor economiei și culturii. Apropiatele alegeri pentru Marea Adunare Națională și sfaturile populare, vor constitui un nou și minunat prilej de manifestare a unității moral-politice a poporului în jurul partidului, o expresie a tăriei de nezdruncinat a orînduirii noastre socialiste.însuflețiți de sarcinile mărețe puse de partid în fața întregului popor pentru dezvoltarea economică și social-culturală a țării, studenții muncesc cu rîvnă și pasiune pentru a deveni specialiști capabili, buni organizatori ai producției industriale și agricole^ pasionați răspînditori ai științei și culturii în mase. Tineretul universitar, conștient de încrederea și prețuirea cu care este înconjurat de partid și popor, de marea răspundere ce-i revine de a duce mal departe făclia înaltelor tradiții ale științei și culturii progresiste romînești, se angajează să pună întreaga sa ca/* pacitate, toate cunoștințele, talentul și energia creatoare în slujba desăvârșirii construcției socialismului în scumpa noastră patrie, Republica Populară Romînă.
(Text prescurtat)
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lucrările celei de-a V-a Conferințe pe țară a II. A. S. II.
Din cuvîntul participanților la discuții

Cuvîntul tov. Marin Burtică

(Timișoara)

Cuvîntul tov. Marilena Pleșa
(Craiova)Tn cuvîntul său, tovarășul Marin Burtică s-a referit Ia experiența asociațiilor studenților din orașul Timișoara în munca profesională și în organizarea activităților poli- ț tico-educative.Ținînd seama de necesitatea unei munci diferențiate, în funcție de specificul fiecărei facultăți — a spus vorbitorul— s-au organizat activități menite să mobilizeze studenții la studiul individual — baza pregătirii profesionale. în a- eest scop au fost concepute și desfășurate mai bine concursurile profesionale la disciplinele de bază, la care au participat aproape 50 la sută din numărul studenților timișoreni; a fost atras un număr mare de studenți la activitatea cercurilor științifice. în centrul nostru universitar am inițiat, de asemenea, cercuri de rezolvitori de probleme. Membrii acestor cercuri au obținut rezultate bune la examene, unii dintre ei numă- rîndu-se printre cei care au fost premiați pe țară la concursuri de matematică și fizică.Pentru studenții din anii mari am organizat și organizăm concursuri pe teme generale, de sinteză. Un asemenea concurs pentru studenții anului IV al Facultății de construcții (Institutul politehnic)— intitulat „Ochiul constructorului' s-a bucurat de o largă participare. El a început în timpul anului și a fost continuat și în perioada practicii în producție, oferindu-le studenților posibilitatea să-și verifice cunoștințele dobîndite la cursuri, să înțeleagă corelația existentă între diferitele discipline pe care și le însușesc în facultate. Tot pentru studenții anilor mari am

organizat simpozioane pe teme profesionale, întîlniri cu oameni de știință, tehnicieni, excursii în țară etc.în continuare, vorbitorul s-a referit la contribuția pe care o aduc asociațiile la pregătirea ideologică și politică a studenților din Timișoara. Consiliul U.A.S. pe centrul universitar a inițiat numeroase acțiuni care au ajutat studenților să cunoască mai profund trecutul de luptă al poporului nostru, politica partidului de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră. Astfel, au fost organizate cicluri pe teme ca: „Trecutul de luptă al poporului nostru', ..Realizările obținute sub conducerea înțeleaptă a partidului in cei 20 de ani de la eliberare", ..Dezvoltarea economică și culturală a regiunii Banat* și altele care s-au bucurat de a- precierea și participarea largă a studenților. De asemenea, simpozioanele Jtnvățați pentru un viitor luminos*, ..Creșterea prestigiului tării noastre pe plan internațional in domeniile politic, științific și cultural* și altele, la care au participat activiști cu munci de răspundere din aparatul de partid și de stat, au fost bine primite de studenți.în prezent, studenții timișoreni participă cu entuziasm la campania electorală, sprijinind consiliul regional F-D P în popularizarea realizărilor regimului nostru, sustinind spectacole, participind la in- tîlnirile cu candidați! FT? în încheiere, vorbitorul s-a referit la măsurile ce vor fi luate pentru îmbunătățirea muncii educative și profesionale în rindurile studenților din Timișoara.

Un aspect deosebit de important al muncii asociațiilor studenților — a spus vorbitoarea — îl constituie desfășurarea în cele mai bune condiții a practicii în producție. Organizarea acesteia pe cicluri de producție și pe ani de studiu s-a dovedit deosebit de eficace, prin faptul că studenții au putut să participe nemijlocit la procesul de producție din marile unități a- gricole socialiste, să-și însușească experiența acestora in aplicarea cuceririlor noi ale științei și tehnicii, în organizarea muncii pentru obținerea unor producții agricole superioare. Asociațiile studenților din facultățile Institutului a- gronomic au ajutat prin acțiunile întreprinse la folosirea eficientă a întregii perioade de practică. Apreciem ca pozitivă colaborarea cu decanatele pentru alegerea celor ma? potrivite locuri de practică De asemenea, faptul că asociațiile studenților au păstrat

o permanentă legătură cu conducerile unităților agricole socialiste — centre de practică, constituie un element esențial care a contribuit la o mai bună organizare a practicii.In încheiere, tovarășa Marilena Pleșa a spus:Noi, studenții agronomi, care nu peste multă vreme vom merge să muncim pe o- goarele patriei, acolo unde este nevoie de cunoștințele noastre, ne angajăm să ne intensificăm eforturile pentru a ne însuși temeinic profesiunea, pentru a putea contribui cu competență la creșterea continuă a producției agricole.Asociațiile din institutul nostru, sporîndu-și preocuparea față de pregătirea profesională a studenților, vor a- corda și in viitor o atenție deosebită desfășurării practicii în producție, legării cunoștințelor teoretice de practica a- griculturii noastre socialiste.
Cuvîntul tov. Paul Kikeli

(Tg. Mureș)Tiu să mulțumesc de la tribuna Conferinței, in mzme.e studenților Institutului medt- co-farmaceutic. partidului nostru iubit pentru grija părintească pe care ne-o poartă nouă, studenții tr. veghind la dezvoltarea noastră multilaterală. creindu-ne ecctițu minunate de i* «fi» șt de v_ată.Acestei griji — • arutattutuiui se saădtiaesc să-t răs-
Cuvîntul tov. Maria Lia Pâcuraru

(Cluj)In cuvîntul său, tovarășa Maria Lia Păcuraru a arătat că salutul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn exprimă grija cu care partidul înconjoară tineretul studios, atenția cu care îi îndrumă pașii pe drumul pregătirii sale temeinice pentru muncă și viață. „Noi, studenții clujeni — a spus vorbitoarea — vrem să asigurăm conducerea partidului că aceste cuvinte calde, părintești vor constitui urț, imbold în munca noastră, pentru însușirea celor mai ndj qmiyi'y»». științei și cul- turii universale, pentru a deveni specialiștii de mîine ai patriei noastre socialiste".în continuare, vorbitoarea s-a referit la activitatea profesională a studenților clujeni, arătînd că Consiliul U.A.S. a îndrumat asociațiile din facultăți să desfășoare, alături de cadrele didactice și organizațiile U.T.M., o intensă muncă educativă în scopul dezvoltării la studenți a răspunderii și exigenței față de propria muncă, a deprinderii de a învăța ritmic, de a studia nu numai notițele și cursurile, ci și o bogată bibliografie de specialitate. A devenit o preocupare importantă a asociațiilor atragerea unui număr cît mai mare de studenți în activitatea cercurilor de informare științifică, îndrumarea lor de a-și însuși temeinic limbile străine, pen

tru că numai urmărind reviste și publicații de specialitate și din alte țări, ultimele noutăți în domeniul științei și tehnicii, au posibilitatea să cunoască și să aplice in practică cuceririle științei și tehnicii contemporaneVorbitoarea a reâevaz in continuare forme și metode folosite de asoczaui ia vederea dezvoltării la student! a dragostei pentru profesranea aleasă :„Munca pentru înfăptuirea unui asemenea obiectiv începe din primii ani de studenți. dar se ffit&ftțWTÎih ultitii ani. în colectivele noastre studențești s-au organizat intîl- niri cu absolvenții facultă ților. care au vorbit studenților despre activitatea pe care o desfășoară în producție, întîlniri cu cadre didactice de prestigiu. vizite in întreprinderi și instituții, simpozioane și conferințe pe teme științifice. în scopul cultivării dragostei pentru profesia aleasă. Asociațiile din centrul nostru universitar vor trebui să facă însă mai mult in această direcție. învățind din experiența și îndrumările pe care le vom primi în actuala conferință. va trebui să ne îmbunătățim întreaga activitate. Dorim să ne aducem contribuția la munca plină de dragoste pe care o desfășoară profesorii noștri pentru a ne ajuta să devenim specialiști de nădejde ai patriei".

dere pentru obținerea =zr OM

Cuvîntul tovarășului 
prof. univ. dr. Constantin Avram, 

membru corespondent ai Academiei R.PR., 

rectorul Institutului politehnic d-n ’ —Ușoara

Cuvîntul tov. Antonica Dijmărescu

(București)„Raportul de activitate al Consiliului U.A.S.R. pe care l-am ascultat subliniază rolul muncii politice și ideologice în educarea studenților pentru a învăța cu matură răspundere, pentru a dovedi o comportare demnă de titlul de student. întreaga muncă politică desfășurată în facultăți de către organizațiile de tineret, sub conducerea organizațiilor de partid, slujește formării u- nui intelectual cu o pregătire de specialitate, la nivelul cerințelor actuale, cu o înaltă ținută morală'.în continuare, vorbitorul s-a referit la unele aspecte ale activității educative desfășurată de organizațiile U.T.M. și asociațiile studenților din Institutul politehnic București, institut în care învață 10 000 de studenți:„în munca noastră, ne-am străduit să folosim forme cu un bogat conținut educativ, care să răspundă dorinței studenților de a cunoaște realizările regimului democrat- popular, politica partidului nostra în toate domeniile.Dezbaterea Declarației cu privire la poziția P.M.R. în problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale a constituit un nou prilej de manifestare a atașamentului studenților noștri față de politica partidului, o manifestare a sentimentelor lor patriotice și internaționale.Numeroase activități au venit în întîmpinarea dorințelor studenților de a cunoaște practic ce a dobîndit harnicul nostru popor în anii socialismului sub conducerea partidului. Răspunzînd inițiativelor studenților au fost invitați în institut activiști de partid și de stat care au vorbit despre glorioasele tradiții de luptă ale partidului, despre politica sa înțeleaptă de desăvîrșire a

construcției socialiste în patria noastră. Conferințele pe teme politice, de construcție economică, de filozofie, activitatea cercurilor teoretice, expunerile privind viața politică internațională, simpozioanele închinate mărețelor prefaceri din țara noastră în anii puterii populare, s-au bucurat de aprecierea și larga participare a studenților din institut. Ne preocupă îmbunătățirea conținutului acestor activități. judicioasa lor pregătire, organizarea acelor acțiuni care sînt solicitate de studenți.Studenții noștri se pregătesc să devină ingineri. Majoritatea acordă studiului de specialitate o atenție deosebită petrecîndu-și timpul în sălile de curs, în laboratoare și biblioteci. Este firească însă năzuința lor de a dobîndi și un larg orizont cultural. Asociațiile studenților le oferă numeroase posibilități prin care să ia contact și cu fenomenul cultural contemporan. în institut se desfășoară astăzi o bogată viață culturală și, ceea ce este foarte important, activitatea culturală este concepută pe baza sugestiilor și inițiativelor studenților.După ce a relevat o seamă de activități cultural-artisti- ce care se desfășoară în institut, vorbitorul a arătat că a- sociațiile studenților alături de organizațiile U.T.M., se preocupă să lărgească caracterul de masă al muncii culturale, să organizeze o intensă viață culturală la nivelul facultăților, anilor și chiar al grapelor.Ascultînd raportul prezentat în conferință, — a spus în încheiere tovarășul Dijmărescu — ne apare mai clar necesitatea îmbunătățirii în continuare a muncii de educare politică și ideologică a studenților, a activității cultural- artistice și sportive.

Noi. profesorii care participăm ca invitați la Conferință — spunea vorbitorul — trăim sentimentul bucuriei că studenții noștri au astăzi condiții de viață și învățătură minunate. condiții pe care noi nu le-am cunoscut in trecut: bază materială bogată, cadre didactice competente și devotate misiunii lor. cămine, cantine, burse, posibilități de o- dihnă și recreere nevisate, îngrijire medicală.Sîntem martori astăzi la o adevărată revoluție în știință și tehnică ; acestea se dezvoltă într-un ritm accelerat, iar în unele domenii noi, într-un ritm de-a dreptul uluitor.In continuare, tovarășul Constantin Avram arată că planurile elaborate de partid, din care se descifrează cu claritate perspectivele însu- flețitoare ale dezvoltării economiei, constituie o adevărată chemare pentru ca studenții să se pregătească temeinic în profesiunile în care vor lucra. Școala superioară — care a cunoscut în anii aceștia o largă dezvoltare și, îndeosebi în- vățămîntul tehnic, pregătește specialiști de care are nevoie patria noastră socialistă.în cei cinci ani de facultate tînărul poate și trebuie să capete o înaltă specializare, un larg orizont științific — sublinia vorbitorul. Pentru a deveni un asemenea specialist, viitorul inginer trebuie să aibă o temeinică pregătire, în domeniul matematicii, fizicii și chimiei. Bazele acestei pregătiri nu se pun în facultate, ci în școala medie, și așteptăm ca școala medie să ne dea absolvenți cu o asemenea pregătire. Stăpînind bine aceste trei discipline, tînărul poate aprofunda în anii de facultate studiul lor, acordînd însă timpul maxim specializării. Numai astfel se poate rezolva cerința imperioasă ca tînărul absolvent să înceapă să profeseze din prima zi cu competența inginerului modern.Relevînd căile care duc la pregătirea viitorului specialist, tovarășul Constantin A- vram arăta printre altele :Pentru a spori eficiența asimilării de către studenți a cunoștințelor predate trebuie să aplicăm mijloace tehnice moderne în procesul instructiv (filme, diafilme, diapozitive, material grafic multiplicat,

calculatoare eiectrocace La Institutul pchtehmc — Ttast- șoara. bunăcari. ffși-au întocmit prnerrrrte de an și proiectele de diptrenă cu calculatoarele eiectrocnce ale institutului. De asemerjea. experiența ne arată, că țectiue din întreprinderi rin» foarte rodnice.Mecanizarea și autccnatrta- rea proceselor de pcvductie au impus introducerea pentru aproape toate specrahtătije a unor discipline noi.tale. care se adaugă la pregătirea generală in drwnrrwui matematicii, fizicii și cr. nulei (electronică industrială, automatizare. calculatoare electronice). Acestor discipline studenții trebuie să le acorde maximă atenție.O altă problemă care s-a ridicat în Conferință este aceea a necesității cunoașterii limbilor străine. Trebuie să repetăm acest lucru pină cind toți studenții vor înțelege că nu se poate ca un inginer să iasă din facultate bine pregătit ia specialitatea respectivă fără să cunoască una sau mai multe limbi. însușirea limbilor străine permite accesul la bibliografia necesară in timpul studiului, iar studentul nu se poate lipsi de bibliografie dacă vrea să devină un bun specialistPregătirea temeinică a specialiștilor în toate domeniile trebuie să aibă la bază buna cunoaștere a învățăturii mar- xist-leniniste. a politicii partidului nostru, care reprezintă o aplicare creatoare, științifică a învățăturii marxist-le- niniste în condițiile specifice ale țării noastre. în acest domeniu asociațiile au un rol important și așteptăm în viitor să dea un sprijin mai susținut cadrelor didactice, aju- tîndu-i pe studenți să-și însușească temeinic științele sociale.în încheiere, vreau să asigur Conferința că noi, cadrele didactice din Institutul politehnic Timișoara, sub îndrumarea organizației de partid, vom sprijini asociațiile studenților pentru traducerea in viață a tuturor sarcinilor care-i revin. Dorim ca fiecare tînăr să folosească fiecare zi pînă la sfîrșitul studenției, în scopul însușirii unor cunoștințe multilaterale în profesiunea căreia îi va dedica întreaga viață.
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Primiri la Consiliul de MiniștriVineri 19 februarie a.c., prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ro- mîne, Gheorghe Apostol, a primit în audiență protocolară de prezentare pe ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Franței la București, Jean Louis Pons și pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Italiei la București, Niccolo Moscato.(Agerpres)

Semnarea unui protocol privind colaborarea 
economică intre R. P. Romină și R. P. UngarăVineri a avut loc încheierea discuțiilor și semnarea unui protocol privind colaborarea economică și livrările reciproce la principalele produse pe perioada 1966—1970 între R.P. Romină și RP. Ungară.Protocolul a fost semnat din partea R. P. Romine de Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. președintele Comitetului «■> Stat al Planificării, iar din partea RP. Ungare — de dr. Ajtai Miklos, președintele ; Comisiei de Stat a Planifi- I tăriiAu asistat membri ai conducerii Ministerului Afaceri- 1 lor Externe, Ministerului Co

merțului Exterior, Comitetului de Stat al Planificării, precum și membri și experți al celor două delegații care au purtat convorbirile.Au fost de față Jeno Kuti, ambasadorul R. P. Ungare în R.P. Romînă, și membri ai ambasadei.
★Cu ocazia semnării protocolului. Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a oferit un dejun, iar ambasadorul R P. Ungare la București. Jeno Kuti, a oferit un cocteil. (Agerpres)
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Campionatul iugoslav de șah a, continuat ai d®fășn- rarea partidelor cuprinse in cea de-a 9-a rundă. Gligorici a câștigat la Plânici, Lefcan la Nikolici și Djurovici la PuE Restul partidelor au fost întrerupte. In riasament conduce Matulovici cu 6.5 puncte și o partidă întreruptă.
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CINE-I CRIMINALUL? ratează ta Patria forate 945; 12: 16.30. 1845: 21). ExcelsKM (orele 10; 12; 15.15: 18 15= 2030» O STEA CADE DIN CER (ăaemascop) rulează Ia București (orele 930; 11.45; 14:1630, 18.45, 21). Tomis (orele930; 11 AS: 14: 16.15. 1830; 20.45). Melodia (orele 9.45; 12; 14.15:1630; 19: 21.15). SĂRUTUL ratează la Re^abbca (orele 9.45; 12; 14.15; 1630: 18.45: 21). 7 MIRESE PENTRU 7 FRAȚI ratează ta Car- pati (orele 8,45; 10.45; 12.45;14.45: 16.45). X-REMEA PAGINILOR ratează la Caoito! (o- reie 930: 11.45; 14; 1630; 18.45; 21). Aurora (orele 10; 14; 1615:1330: 20 45» Rahova (orele 15; 17 19: 21 (d-niaică ora 1030).7RORUL ÎNTRERUPT rulează a Festival (orele 930, 11.45= 14=16’5= 1830 20 45). CINTTND IN PLOAIE ratează !a Victoria (orele 10= 12 14= 15: 18.15; 2030). C1N- TAREATA SCLAVĂ rulează la tcnma (orele 9.45= 12; 14,15;1630; 18.45: 21). AH. EV A I rulează la Central (orele 9,15: 1130; 13A5; 1635; 13.45; 21).HAT.AR; (ambele serii) ralează la tMoa (nrrla 153$; 19 — dmnim- 
ci ora 11.15). Boceai (orele 10,15; 1330; 16.45= 20» CEL MAI MARE SPECTACOL rulează ta Luceafărul foaeie 9= 12; 15; 18; 2D. PROGRAM PENTRU COPII (rifninea. ta. orele 10). UN NOU GHILGA- MES rulează la Doina (orele 1130; 13.45: 16; 18.15: 3)3®. PAULA’ CAPiiVA rulează la Giulesti to
nte 9; 1115= 1330; 15.45; 18;20.15). înfrățirea intre popoare (o- reie 1030; 1530: 17X5= 20), Nfio- rita (orele 9; 11,15; 1330: 15/45;16.15; 20.45). Arta (orele 16; 18,15; 203C . DRUM PERICULOS rulează la Cosmos (orele 15; 18; 20,15). VESEUE LA ACAPULCO rulează la Dacia (oTele 9,45; 12; 14,15:1630= 18,45; 21). MOSCOVA — GENOVA rulează Ja Buzești (o-8 rele 15,30; 17,45; 20). VIAȚĂ

• După 4 runde, în turneul internațional de șah de la Budapesta, pe primul loc la egalitate se află Polugaevski (U.RS.S.) și Szabo (R. P. Ungară) cu câte 3,5 puncte.(Agerpres)

Construcții noi pe Calea Unirii din Craiova
Foto: O. PLECAN

In întimpinarea „Zilei ceferiștilor"

UȘOARA rulează Ia Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30). COMOARA DIN LACUL DE ARGINT (cinemascop) rulează la Grivița (orele 10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). IVAI- LO rulează la Cultural (orele 15,30; 18; 20,30). CLIMATE (cinemascop) rulează Ia Unirea (orele 11; 15,30; 18; 20,30). A TREIARACHETĂ rulează la Flacăra (o- rele 16; 18, 20). VIAȚĂ PARTICULARĂ rulează la Vitan (orele 16; 18,15; 20,30). CALABUCH rulează la Munca (orele 16; 18,15; 20,30). ROȘU ȘI NEGRU (ambele serii) rulează la Popular (orele 10; 16; 19,30). RĂZBUNĂTORUL (cinemascop) rulează la Moșilor (orele 15,15; 17,45; 20,15). CARTOUCHE (cinemascop) rulează la Modern (orele 9,45; 12; 14,15;16,30; 18,45; 21). ȘEFUL rulează la Viitorul (orele 11; 15,30; 18;20,30). JUDECĂTORUL DE MINORI rulează la Colentina (orele 16; 18,15; 20,30). CU MÎINILE PE ORAȘ rulează la Volga (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 21; la ora 18,45, filmul UN SURÎS 1N PLINĂ VARĂ). TITANIC VALS rulează la Floreasca (orele 16; 18,15; 20,30), Flamura (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). ÎNT1LNIRE CU SPIONUL rulează la Progresul (o- rele 15,30; 18; 20,15), Pacea (orele 15,45; 18, 20,15). SĂLBATICII DE PE RÎUL MORȚII rulează la Lira (orele 15; 17; 19; 21). La PATRU PAȘI DE INFINIT rulează la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45-20). GHINIONISTUL rulează la Ferentari (orele 14; 16; 18; 20).DIAVOLUL DEȘERTULUI rulează la Cotroceni (orele 11; 14; 16,15; 18,30; 20,45). VACANȚĂ LA MARE rulează la Timpuri Noi (orele 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 21,301.PRETUTINDENI MUNCESC OAMENI; 4 000 TREPTE SPRE CER; DUPĂ ZECE ANI ; EXPOZIȚIA ECONOMIEI NAȚIONALE , INAUGURAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII HIDRO-ENER- GETICE DE LA PORȚILE DE FIER rulează Ia Timpuri Noi (orele 17,30; 19,30).CRAIOVA (de la corespondentul nostru).Feroviarii din Direcția regională C.F.R. Craiova, pășind în noul an de muncă, și-au luat angajamente mobilizatoare a- vînd Ia bază succesele obținute anul trecut. Acum, ei întîmpină Ziua ceferiștilor, raportînd că în prima lună a anului și-au respectat cuvîntul dat. încărcătura statică pe osie a vagoanelor de marfă a crescut cu 1,89 la sută, iar viteza comercială a trenurilor de marfă cu 10 Ia sută față de 2 la sută, angajament. Consumul specific de combustibil convențional la mijloacele de tracțiune a fost redus cu 2,4 la sută, cu mult sub cifra înscrisă în angajamentul luat în întrecerea socialistă pe acest an.La depourile C.F.R. Craiova și Turnu Severin, întrecerea socialistă are ca obiectiv principal reducerea duratei de imobilizare a locomotivelor în re

parații și revizii curente. Ciclul de reparații la locomotivele Diesel-electrice s-a redus cu 8,2 la sută față de 5 la sută cît prevede angajamentul luat.Folosind mai gospodărește combustibilul, colectivele celor două depouri au obținut de la începutul anului economii de aproape 800 de tone combustibil convențional, precum și circa 62 000 lei economii la prețul de cost. ★• SUCEAVA. — (de la corespondentul nostru) :Ceferiștii de la Depoul C.F.R.—Cîmpulung Moldovenesc au obținut primele succese în întrecerea socialistă pe anul 1965. Astfel, în luna ianuarie și în prima decadă a lunii februarie, planul a fost realizat și depășit, economisin- du-se de la începutul anului 267 tone combustibil. Un obiectiv principal în întrecerea ceferiștilor este și remorcarea trenurilor cu supratonaj prin-

tr-o mai bună folosire a forței locomotivelor. Ceferiștii din Cîmpulung-Moldova au remorcat 148 trenuri cu tonaj sporit, transported în plus 20 586 tone mărfuri. Zilele trecute, mecanicul Pavel Buziuc, cu locomotiva 150 141, a remorcat un tren cu peste 416 tone în plus. La realizările depoului o contribuție importantă au adus-o și tinerii. De pildă, de la începutul anului, tînărul Dumitru Giurgiu, mecanic de locomotivă, a economisit 18 tone combustibil, Ioan Pîrvu 26 tone etc.Rezultate bune în întrecerea socialistă au obținut și feroviarii de la Depoul C.F.R. Su- ceava-nord. Aici, prin reducerea consumului specific cu 3,62 la sută, au fost economisite 196 tone combustibil. Prin remorcarea trenurilor cu tonaj sporit, au fost transportate în plus peste 2 500 tone de mărfuri.

, TeleviziuneOrele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 —- Emisiune pentru pionieri și școlari : Povestiri pe... degete. 19,25 — în fața hărții. 19,35 — Cîntă Nicolae Herlea, artist al poporului. 20,05 — Singu-

lodii vesele din operete — Transmisiune de la Timișoara. În încheiere: buletin de știri, sport, buletin meteorologic.
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URUGUAY — Aspect de la pa
vilionul R.P.R. la Tirgul Atlanti
cului, care s-a deschis recent 
la Montevideo. La acest tîrg 
internațional participă 26 de 
țări. Republica Populară Pomi
nă expune, între altele, utilei 

industrial
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Murville la Saigon
19 (Ager-

avea forța necesară ca să încline încă o dată balanța în favoarea lui Khanh.Fizura principală în lovitura de stat este un colonel pe nume Thao. Colonelul a cărui prezentă pe scena politică nu a fost pînă acum remarcată a ținut să rostească un dis- curs radiodifuzat, cheltuindu-și energia spre a demonstra că generalul Khanh nu este altceva dedt „un ambițios însetat de putere". Coiooelui a anunțat reapariția generalului irar. Thien Khiem, notoriu adept al răposatului Diem, cunoscut rival al lui Khmfi. ob'-gat de acesta să ia drumul unui etd d-locnatic. Khiem devenise ambasador Ia Wasrungton. Programul enunțat de colonel -u indică vreo modificare în raport cu promisiunile precedenților autori de lovituri de iiat c vem civil „puternic", militarii nu se vor nai ocupa de politică ci de armată și, iirește. intensificarea războiului contra parti- zanilor. Exact programul lui Khanh. In emi- săanâe de vineri ale postului de radio Saigon s-au adus elogii diemismului. Faptul se explică prin preferințele politice ale lui k iem. înseamnă aceasta revenirea la die- mism ? Un regim diemist fără Diem...In 16 iuni (după prăbușirea lui Ngo Dinh Diem1. \ ietnamul de sud a avut nouă guverne. Ultimul premier a fost cel mai năpăstuit de soartă. Formațiunea lui ministerială n-a supraviețuit decît.. trei zile. Quat pe care ,-LE MONDE" îl caracteriza drept -un gentehnan anticomunist", fusese desemnat premier de „tinerii generali" victorioși la 27 ianuarie și protectorii săi sperau să-i „legalizeze" guvernul prin montarea unor alegeri.Rivalii lui Khanh au acționat, însă, în tăcere și figura nr. 1 a Vietnamului de sud a devenit acum o personalitate despre care se vorbește la timpul trecut Deci, încă un episod al luptei pentru putere. încă unul, dar nu ultimul.Evenimentele de la Saigon prezintă destul de puțin interes în ceea ce privește schimbările în distribuția rolurilor. Observatorii se întreabă în ce măsură în noua lovitură de stat sînt implicate oficialitățile de la

Saigon ale S.U.A. Khanh ajunsese la un punct critic al relațiilor sale cu ambasada a- mericană. A urmat apoi o încălzire forțată a relațiilor, dictată de considerente conjunc- turale. Șubrezenia regimului sud-vietnamez a fost demult demonstrată, iar repetatele schimbări de guvern au ilustrat-o. „FRANCE PRESSE" evoca „16 luni de lovituri de stat și răsturnări de guverne", perioadă în care < „s-au multiplicat simptomele de slăbire și ’ descurajare a armatei guvernamentale". Autoritățile de la Saigon sînt anchilozate de puternica opoziție populară. Impasul Sai- gonului provine nu numai din lipsa de prestigiu a personalităților pe care se sprijină S.U.A., ci din caracterul antipopular al politicii promovate, politică sortită eșecului.Khanh a fost acceptat de exponenții diplomației americane în ciuda unor ieșiri care au nemulțumit Washingtonul. Dar, s-a căutat oare între timp înlocuitorul? Faptul că urmașul lui Khanh vine de la Washington, că a întreținut legături strinse cu oficialitățile americane, înseamnă că lovitura de stat din zorii zilei de vineri n-a constituit o surpriză pentru S.U.A. ? Semnele de întrebară nu își pot găsi încă răspuns. Khiem a declarat că n-a fost „surprins" de cele întîm- plate. In schimb, la Departamentul de Stat s-a făcut cunoscut că „S.U.A. continuă să considere guvernul Quat ca guvern legal al Vietnamului de sud și menține legăturile cu el“. Este vorba doar de prudență ? Rămîne cert faptul că o simplă modificare de persoane în funcțiile de vază de la Saigon nu reprezintă un remediu pentru dificultățile S.U.A. în Vietnamul de sud. Singura soluție realistă constă în a acorda poporului sud-vietnamez posibilitatea de a-și e- xercita un drept sacru: acela de a hotărî propria sa soartă. Intervenția armată, „escaladările" agresive, cele 2000 000 dolari cheltuiți pe zi în Vietnamul de sud nu pot asigura stabilitate unui regim ostil aspirațiilor populare și prin aceasta lipsit de viitor.Al 9-lea guvern sud-vietnamez a existat trei zile. Al 10-lea cît va supraviețui ?EUGENIU OBREA
Dificilele probleme

ale A. E. L. S.
l a întrunirea de luni a Consiliului ministerial al A.E.L.S. (Asociația Europeană a Liberului Schimb) se conturează o dispută pasionantă: va consimți Anglia să reducă suprataxa la importuri sau vor ceda partenerii ? Guvernul englez urma să hotărască joi dacă va acorda avantaje speciale celorlalte state membre ale AE.L.S., re- ducînd acum suprataxa de 15 la sută la importuri, impusă în luna noiembrie 1964, pentru a proteja piața engleză de afluxul de mărfuri importate și implicit pentru a contribui la redresarea deficitului balanței de plăți a Angliei; dar, anunțarea poziției engleze a fost amînată pentru luni, ceea ce face ca incertitudinea să planeze asupra viitorului A.E.L.S.Așadar, la mai puțin de cinci ani de la intrarea în vigoare a Convenției de la Stockholm (3 mai 1960) soarta asociației „celor șapte* (Anglia, Austria, Danemarca, Elveția, Norvegia, Portugalia și Suedia> atîmă de un fir de păr. Constituită de fapt ca o replică la Piața comună (Franța, R.F.G., Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg', AE.L.S. a înscris ca obiectiv principal înlăturarea treptată în termen de 10 aai a tarifelor vamale și a altor restricții la schimbul de produse industriale între statele membre. Au fost, de asemenea, luate ia coosi^- rare aranjamente în domeniul agriculturii, pescuitului, transport 'iFu etc. Totodată, actul constitutiv al A.E.LS. prevedea spnjimrea dezvoltării economice a statelor membre, folosirea cît mai deplină a forței do muncă, sprijinirea creșterii productivității, folosirea rațională a resurselor naturale, adoptarea de măsuri pentru stabilitatea finanțelor, asigurarea condițiilor de „liberă concurență* (fair compe

tition) între statele membre etc.Cum a acționat A.E.L.S. pentru îndeplinirea scopurilor propuse ? Potrivit unei circulare a trezoreriei britanice, publicată încă înainte de intrarea în vigoare a Convenției de la Stockholm, la desființarea tarifelor vamale între statele membre pînă în 1970, „orarul putea fi grăbit". Prima reducere a tarifelor vamale a fost aplicată la 1 iulie 1960, cînd cele șapte țări membre au operat o reducere a acestor tarife cu 20 la sută, începînd să treacă la armonizarea sistemului de cote de import ale statelor membre. O nouă reducere a tarifelor vamale cu 10 la sută era prevăzută pentru acest an, dar aplicarea suprataxei engleze o pune sub semnul întrebării.Pentru a înțelege cum a fost posibil ca Anglia să aplice o sporire ai tarifelor vamale, în loc să acționeze în direcția reducerii lor, trebuie menționat că în conformitate cu Convenția de la Stockholm, țările membre ale A.E.L.S. au libertatea de acțiune pentru adoptarea măsurilor necesare în vederea apărării intereselor vitale și ale balanței lor de plăți. Un stat membru al AE.L.S. are dreptul să ia măsuri unilaterale atunci cînd aplicarea convenției creează dificultăți serioase tn anumite domenii. Interpretînd extensiv acest drept, guvernul laburist a declarat că a moștenit de la guvernul conservator un deficit al balanței de plăți imposibil de acoperit prin mijloace obișnuite și a introdus suprataxa de 15 la sută la importuri ; la trecuta sesiune a Consiliului A.E.L.S. reprezentanții englezi au promis că suprataxa va fi redusă la un termen neprecizat, atunci cînd va deveni posibil.Acum, în timp ce partenerii Angliei din A.E.L.S. care sînt și membri ai Consiliului nordic — Danemarca, Norvegia și Suedia — au cerut anularea suprataxei, presa engleză scrie că în cel mai bun caz ar putea fi vorba numai de o oarecare reducere a ei. In preajma întrunirii Consiliului nordic, guvernul danez și-a manifestat dorința de a se apropia de Piața comună. Este adevărat că în A.E.L.S. s-a vorbit încă de la constituire că se va acorda atenție creării „unei zone a liberului schimb" alcătuită din toate țările vest-europene, inclusiv deci, a statelor membre ale Pieței comune, dar aceasta urma să se realizeze printr-o apropiere a celor două blocuri rivale și nu prin desprinderea treptată a cîte unui membru din A.E.L.S. care să se alăture Pieței comune. De altfel, Danemarca — și după inițiativa ei șl alte țări nordice — nu reprezintă singura forță centrifugă din A.E.L.S., dacă ținem seama că și Austria se orientează spre o apropiere de Piața comună. Se știe că, negocierile care urmează să înceapă între reprezentanții austrieci și cei ai Comisiei Pieței comune vor avea un caracter strict limitat la scăderea tarifelor vamale la schimburile comerciale și nu se vor purta asupra diverselor aspecte ale integrării legate de circulația forței de muncă, unificarea prețului la produsele agricole etc.în condițiile cînd diverse state membre ale A.E.L.S. se îndreaptă spre orbita Pieței comune, în Anglia s-a redeschis discuția privitoare la „orientarea spre Europa*. Laburiștii au în vedere proiecte proprii, așa cum reiese din stabilirea pentru începutul lunii aprilie a datei vizitei primului ministru Wilson la Paris. După întrevederea de Gaulle—Wilson care a avut loc cu prilejul participării șefului statului francez la funeraliile lui W Churchill, noua întrevedere anglo-franceză la nivel înalt promite o evoluție interesantă în relațiile din ce în ce mai reci din ultimii ani dintre cele două state de pe malurile Canalului Mînecii.La întrunirea Consiliului A.E.L.S. va reieși, deci, nu numai viabilitatea asociației, ci deopotrivă se va desprinde și viitoarea orientare a politicii engleze. ♦ Z. FLOREA
Șoferii și latina

din viața tineretului lumii
Manlfestzții 

studențești la Madrid a genția France Presse re- 
./£ latează că joi după-a- 

miază au amtăuut la 
Madrid manifestațiile studen
țești împotriva hotăririlor autorităților spaniole de a interzice un ciclu de conferințe la 
facultatea de științe eu tema 
„Spre o adevărată pace". Ma- 
nifestanții au cerut autorităților să-l demită pe rectorul Universității din Madrid.

S. U. A.: Elevi negri 
3 r e stă Țj la Modtriei a Moultrie, rtsrxz Geor- 
/ j ST-*, frt c.tJ unei demonstrații împotriva 

segregației, practicate in șco
lile din localitate, au fost are
stați 38 de elevi negri. Majo
ritatea elevilor de la colegiul 
pentru tinerii de culoare din 
Moultrie se află în prezent în închisoare, 400 din ei fiind a- 
restați în cursul demonstrați
ilor care au avut loc zilele tre
cute.

Alegerile
din Honduras

arți, alegătorii 
Honduras au 
chemați să fee 
zinte ia urne pentru 
a alege noua Adu
nare constituantă a 
țării. După cum 

ca urmare a unui „pronun- careoc-

din 
fost 
pre-

se
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Revendicările studenților

peruvieni

/
II Peukj. a a-nx Jocil al stadesțxc. ia delir! fiarața a< ițeați cs r acse pdfec se cere

Șl SOCIALIȘTI LA PARISPARIS 19 (Agerpres). — Potrivit relatărilor agenției France Presse, între conducerile federale ale Partidului Socialist Francez (S.F.I.O.) partidul socialist unificat (C.P.S.U.) și P. C. Francez a fost încheiat joi un acord privind constituirea unei liste de uniune democratică în toate circumscripțiile electorale ale Parisului. Discuții asemănătoare se duc în momentul de față între conducerile locale ale celor trei partide și în ceea ce privește comunele din departamentele Sena și Seine-et-Oise.
Numeroasele accidente care s-au soldat cu moartea unor alpi- 
niști, au determinat cercetări în vederea realizării unor mij
loace de protecție. Recent, in Elveția s-au experimentat ra

chete speciale pentru provoca rea de avalanșe

Sesiunea 0. N. U. aminată
pînă la 1

v. vbsu

T imba latină nu 
/ j va mai fi o 

limbă moartă ? 
Se pare că această 
doleanță a latiniștilor 
este pe cale de a fi 
transpusă în fapt din 
inițiativa revistei „La- 
tinitas", care a pro- 
pps ca circulația pe 
drumurile publice în 
Centrele Vaticanului

să fie reglementată 
prin panouri scrise 
în limba latină. Ast
fel, revista a propus 
ca interzicerea sta
ționării să fie indi
cată prin expresia 
„Ne sistas", în timp 
ce „Ne praertergre- 
diaris" va însemna 
„depășire interzisă",

iar „Ne flectas dex
trorsum" va indica 
interzicerea virajului 
la dreapta.

Se pare că, în con
secință, șoferii din 
cetatea Vaticanului 
vor trebui să învețe 
limba latină pentru 
a nu contraveni le
gilor circulației.

știe, ciamento* (lovitură de stat) 
a avut loc la Începutul lui 
tombrie 1963, căpeteniile militare 
conduse de colonelul Osvaldo Lo
pez Arellano l-au înlăturat pe pre
ședintele Roman Villeda Morales.

In ultimul an, ca urmare a creș
terii nemulțumirii în rindul popu
lației, a demonstrațiilor de pro
test și intensificării acțiunilor de
tașamentelor de patrioți înarmați 
din munți, junta a promis reveni
rea la un guvern civil. în acest 
sens, s-a hotărît ca la 16 februa
rie să aibă loc alegeri. La campa
nia alectorală au primit permisiu
nea de a propune candidați numai 
două partide: național (care-1 
sprijină pe Arellano) și liberal
(care susține candidatura fostului 
președinte Morales). Cu cîteva
zile înainte de data alegerilor,
trupele au fost puse în stare de 
alarmă. Efective ale armatei și
grupuri înarmate din Partidul 
Național au trecut Ia măsuri dras
tice, pentru a împiedica orice 
manifestație ostilă guvernului. 
Agențiile anunțau că în noaptea 
de 15 spre 16 februarie, pe stră
zile Tegucigalpei — capitala ță
rii —, numeroase patrule con
trolau punctele principale ale ora
șului. Referindu-se la metodele fo
losite de juntă pentru a-și asigura 
victoria, unul din liderii opoziției 
arată că „regimul militar a reținut certificatele de vot aparți- nînd cîtorva mii de alegători, pentru a-i Împiedica să voteze" și 
că Partidul Național „va cîștiga elegerile numai prin fraudă”. În
că înainte de publicarea rezulta
telor, agenția ASSOCIATED PRESS 
relata că „colonelul Arellano se poate considera învingător"

Rezultatele definitive ale „ale
gerilor' arată că din cele 64 
mandate, Partidului național i-au 
revenit 35, celelalte fiind obținute 
de Partidul liberal. Adunarea con
stituantă aleasă urmează să ela
boreze o nouă constituție, care va 
fi votată Ia 16 martie 1965. In 
baza proiectului noii constituții, 
vor avea Ioc alegeri prezidențiale. 
Comentatorii subliniază faptul că, 
în ciuda promisiunilor de re
venire Ia o viață normală, auto
ritățile conduse de Arellano vor 
încerca și la viitoarele alegeri 
prezidențiale să folosească ace
leași metode, pentru a ii „ales" 
președinte actualul conducător al 
juntei. IOAN TIMOFTE

Vizita in Suedia a ministrului industriei

STOCKHOLM 19 (Agerpres). — După cum s-a anunțat Gheorghe Rădoi, ministrul industriei construcțiilor de mașini, însoțit de Sergiu Bulgakof, prim-vice- președinte al Comitetului de Stat al Planificării, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, și de specialiști a făcut o vizită în Suedia, la invitația guvernului suedez.Membrii delegației au vizitat întreprinderea producătoare de utilaj minier Atlas Copco, Fabrica de metale dure a firmei Sandvik Coromant, concernul L. M. Erikson și concernul Asea, care produc generatoare și instalații pentru hidro și termocentrale electrice, locomotive e- lectrice și alt echipament electric, întreprinderile Finnslatten, Emaus și Arid, care produc echipament electric, uzinele Sanviken, producătoare de oțeluri speciale și scule din asemenea oțeluri, uzinele concernului Johnson, producătoare de oțeluri inoxidabile, firma Bolinder-Munktell, producătoare de tractoare, mașini rutiere, hidraulice, folosite la exploatări forestiere, firma S.K.F., specializate • în producția de rulmenți, firma Pullmax, uzinele Volvo, precum și șantierele navale Gotwerken.Gheorghe Rădoi a fost primit de Tage Erlander, primul ministru al Suediei, cu care a avut o convorbire privind relațiile dintre cele două țări. Primul ministru, Tage Erlander, a subliniat importanța vizitei în Suedia a delegației romîne, a manifestat interes față de realizările R. P. Romîne în dezvoltarea sa economică și și-a exprimat dorința de a se dezvolta relațiile dintre cele două țări.De asemenea, Gheorghe Rădoi a avut o convorbire cu Gunnar Lange, ministrul comerțului și industriei al Suediei, care a oferit în cinstea oaspeților romîni un dejun.

Cu prilejul vizitei delegației romîne, dr. Petru Mânu, ambasadorul R. P. Romîne la Stock- hoîm, a oferit o recepție. Au participat Gunnar Lange, ministrul comerțului și industriei al Suediei, Gunnar von Sidow, secretar de stat în Ministerul Comerțului și Industriei al Suediei, reprezentanți ai industriei, băncilor. Uniunii exportatorilor, ziariști, precum și șefi ai unor misiuni diplomatice din capitala Suediei.în cursuî vizitei în Suedia, soția tovarășului Rădoi, actrița de film Lica Gheorghiu, a vizitat Institutul de filme suedez din Stockholm, studiourile Filmstad și Radio-televiziunea suedeză. Ministerul Afacerilor Externe al Suediei și Institutul de fihne au oferit în cinstea ei un cocteil, la care au luat parte funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, regizori, actori de film și alți oameni de cultură.în după-amiaza zilei de 19 februarie", Gheorghe Rădoi și persoanele bare îl însoțesc au părăsit Suedia pl'ecînd spre Finlanda.

NEW YORK 19 (Agerpres). — Adunarea Generală a OJV.U. s-a întrunit joi seara pentru a continua dezbaterile întrerupte marți. Președintele Adunării Generale. Alex Quaison-Sackey, a anunțat că va proceda la rezolvarea cî- torva probleme urgente înainte de închiderea sesiunii.Delegatul R. P. Albania. Halim Budo, a revenit asupra propunerii sale ca lucrările sesiunii să intre în normal și ca Adunarea Generală să-și aleagă biroul și să adopte ordinea de zi. contestind afirmația președintelui cu privire la existența unui acord prin care lucrările sesiunii să se desfășoare prin procedura a- clamațifior, fără exprimare de voturi.Președintele Adunării Generale a pus ia vot moțiunea albaneză.Pentru moțiunea albaneză au votat Albania și Mauritania ; 13 țări, printre care Algeria. Cuba. Franța. Rominia. Republica Arabă Unită s-au abținut iar celelalte au votat împotrivă.în continuare. Adunarea General a confirmat alegerea Gabonului m Consiliul Economic și Social pentru o pe-

septembrierioadă de trei ani. Apoi, Adunarea Generală a autorizat fără vot pe secretarul general să cheltuiască în 1965 o sumă care să nu depășească cheltuielile anului 1964 și a cerut statelor membre să avanseze sume reprezentînd cel puțin 80 la sută din contribuțiile lor pentru bugetul anului 1965.Adunarea Generală a aprobat apoi crearea unui „Comitet special pentru operațiile destinate menținerii păcii". După consultările corespunzătoare, componența comitetului va fi anunțată de Quaison- Sackey, președintele acestuia. Comitetul va examina căile de înlăturare a greutăților în- tîmpinate actualmente de către O.N.U. și va prezenta un raport, cel tîrziu la 15 iunie 1965.N. T. Fedorenko, reprezentantul Uniunii Sovietice, care a luat cuvîntul a declarat că ..Uniunea Sovietică nu intenționează să-și asume o parte din răspunderea politică, financiară sau de altă natură pentru expedițiile agresive ale colonialiștilor în Africa".Cea de-a XlX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. a fost aminată pentru 1 septembrie 1965.
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WASHINGTON. ■— La 17 fe
bruarie a.c., Ambasada R.P.R. din S.U.A. a predat Bibliotecii Folger Shakespeare din Washington, din partea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, 20 volume cuprinzînd operele lui Shakespeare traduse în R.P. Ro- mînă și 20 fotografii cu scene din piesele marelui dramaturg englez, prezentate de teatrele din țara noastră.

PARIS. — In cunoscuta editură 
Masson din Franța a apărut zile
le acestea cartea dr. Gheorghe 
Marinescu, șei de laborator Ia In
stitutului de Inframicrobiologie al 
Academiei R. P. Romine, laureat 
al Academiei de Medicină din 
Paris, intitulată „Limiocitoza in- 
tecțioasă acută'.

In prefața cărții, care este sem
nată de proi. Pierre Maliaret, șeful Clinicii de boli iniecțioase de 
Ia Facultatea de Medicină din Pa
ris, se subliniază înalta competen
ță a autorului și valoarea științi- 
tică a lucrării.

P

Anchetă penală împotriva

lui... AM HMer
roca rorul generai al 
linului occidental, 
Gunther, a anunțat 

că procuratura acestui oraș a fost 
sesizată de o cerere de deschi
dere a unei proceduri penale îm
potriva lui Adolf Hitler. Cu toate 
că Hitler a fost declarat mort în 1956 de către Tribunalul din 
Berchtesgaden (Bavaria), a sub
liniat el, procuratura a accepta: 
această cerere căreia ii ca da 
curs. Este vorba, a precizat 

Hans Gunther, de o acțiune des-

Ber- 
Han-. 
vineri

Dezbaterile din Bundestaga declarat că această vizită „ar putea avea consecințe economice și eventual politice*.Fritz Erler, vicepreședintele Partidului social-democrat a atacat politica guvernului Erhard. El a declarat că „este timpul să ne întrebăm dacă guvernul federal în componența sa actuală mai poate continua să conducă treburile statului*.Declarația lui Erler și a altor membri ai fracțiunii opoziției social democrate a dus la o vie polemică cu ministrul afacerilor externe, Schroeder, care a luat apărarea politicii guvernului Erhard.

BONN 19 (Agerpres). — După cum relatează agențiile de presă, în Bundestag au avut loc dezbateri în legătură cu politica R. F. Germane în Orientul' Apropiat la care au participat cancelarul Erhard, ministrul afacerilor externe, Schroeder, și parlamentarii opoziției social democrate.în declarația sa, cancelarul Erhard, referindu-se la ajutorul militar pentru Izrael, a cărui sistare a fost anunțată, a spus că acest ajutor a fost acordat pe baza unei înțelegeri cu aliații Germaniei occidentale. în legătură cu apropiata vizită a lui Walter Ulbricht la Cairo, Erhard

chisă din precauție, pentru a 
preveni orice fel de surprize ul
terioare, tn cazul în care va fi 
aprobată hotărirea de prescriere 
a crimelor de război după data 
de 8 mai 1965.

Gunther a precizat că deschi
derea anchetei penale împotriva 
iui Hitler s-a făcut din inițiativa 
unui ziarist vest-german al cărui 
nume nu a fost menționat. Acesta 
a adresat o scrisoare ministrului 
•ustiției R.F.G. în care informa 
că are argumente care fac să 
existe îndoieli asupra morții lui 
Hitler.

Acest lucru, menționează a- 
genția France Presse nu dove
dește, insă, că Hitler nu ar fi 
mort. După cum se știe, fostul 
dictator și-a pus capăt zilelor la 
Berlin, la 30 aprilie 1945. Nu
meroși martori, printre care și 
caietul său personal, Heinz Lin
ge, au declarat că ei au văzut 
corpurile lui Hitler și al Evei 
Braun transportate afară din Bun- 
kerul său, unde, după ce au fost 
stropite cu petrol, li s-au dat foc. 
Anul trecut, o nouă dovadă a 
fost furnizată de către asistentul 
dentistului personal al lui Hitler, 
care a identificat maxilarele și 
dantura fostului fiihrer, după 
radiografii din timpul vieții a- 
cestuia.

REDACȚIA *1 ADMINISTRAȚIAb București, Piața „Scînteli”, Țel, 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scintdl'

LEOPOLDVILLE. — Potrivit a- genției France Presse, toate partidele politice de opoziție din Congo (Leopoldville) au hotărît să creeze un bloc care va participa la alegerile parlamentare prevăzute pentru luna martie, sub denumirea de „Alianța mișcărilor naționaliste congoleze Lumumba". Printre măsurile preconizate de a- ceastă alianță se allă eliberarea tuturor liderilor politici, printre care Antoine Gizenga, convocarea unei conferințe sub auspiciile O.U.A., care să găsească o soluție de reconciliere națională și altele.NEW YORK. — La New York continuă lucrările simpozionului internațional asupra problemelor asigurării păci și înțelegerii între popoare la care iau parte peste 2 000 de fruntași politici și oameni de cultură din numeroase țări ale lumii.KARACI. — tn capitala Pakistanului a fost semnat un acord în baza căruia R.P. Chineză acordă un împrumut acestei țări, tn ră de aceasta, R.P. Chineză trimite în Pakistan experți și nicieni, în cadrul colaborării nice dintre cele două țări.
afa- va teh- teh-

ministru al Wiison, aLONDRA. — PrimulMarii Britanii, Harold declarat joi în Camera Comunelor că a acceptat invitațiile de a vizita în cursul acestui an India, Pakistanul și Malayezia.ANKARA. — Noul prim- ministru al Turciei, Suat Hayri Urguplu, însărcinat cu formarea guvernului, și-a continuat vineri dimineața, în cadrul unei reuniuni, consultările cu lideriipartide, pentru a completa lista membrilor celor patruguvernului.
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