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ADUNAREA CONSACRATA
DESCHIDERII FESTIVE
A ANULUI UNIVERSITAR

3 octombrie 1966. In această 
zi, în prezența secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, și a celorlalți con
ducători de partid și de stat, 
a avut loc deschiderea anului 
de învățămînt universitar din 
Capitală. Festivitățile de inau
gurare a anului de învățămînt 
universitar au început 
zitarea instituțiilor de 
mint superior.

La ora 9, vasta piață
versității bucureștene răsuna de 
uratele și aclamațiile miilor de 
studenți veniți in întimpinarea 
conducătorilor de partid și de 
stat. In mijlocul studenților au 
sosit tovarășii Nicolae Ceaușes
cu, Chivu Stoica, Leonte Răutu, 
Iosif Banc, Mihai Gere, 
Mănescu, Dumitru Popa.
[ii sînt întîmpinați de 
Ștefan Bălan, ministrul
mîntului, acad. Gheorghe Mi-

cu vi- 
învăță-

a Uni-

Manea 
Oaspe- 

acad. 
învăț ă-

hoc. rectorul Universității, Ion 
Cosma, președintele Statului 
popular al orașului București, 
Petru Enache, prim-secretar ai 
C.C. al U.T.C., Mircea Angeies- 
cu, președintele U.A.S.R., care 
le urează bun venit în această 
cetate a științei și culturii, ca
re a împlinit 102 ani de exis
tență.

In holul de marmură al Uni
versității din București, condu- 
ducătorii de partid și de stat 
sînt salutați de decanii celor 
20 de facultăți, pe care rec
torul îi prezintă oaspeților.

La invitația gazdelor se vizi
tează mai 
facultatea 
tie se face 
lungat la
leontologie, unde sînt prezen
tate colecții de mare valoare.

multe facultăți. La 
de geologie-geogra- 
un popas mai înde- 
laboratorul de pa-

(Continuare în pag. 2-a)
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0 O.N.U. — Dezbaterile din 
Âdunarea Generală
• Prezente românești
• Sesiunea Parlamentului 

francez
• Semnarea unor acorduri 

privind colaborarea economică 
între U.R.S.S. și R. D. Vietnam

FESTIVITATEA DE LA
INSTITUTUL
DE MINE
DIN PETROȘANI

(uvlutarcu tovarășului
Nicolae Ceaușescu t

x Dragi tovarăși.

'tJeschiderea cursurilor universi
tare în acest an — primul an al 
noului cincinal — are loc în con
dițiile muncii avîntate desfășurate 
de întregul popor pentru realiza
rea mărețului program elaborat de 
Congresul al IX-lea al partidului. 
In cadrul acestui program, care 
inaugurează o nouă etapă de pro
gres și prosperitate în viața popo
rului român, învățămintul superior 
ocupă un loc de seamă, el fiind che
mat să asigure formarea noilor de 
tașamente de oameni de știință și 
cultură, de specialiști, cerute de mer
sul înainte al economiei și culturii, 
de opera de desăvîrșire a construc
ției socialiste în România. (A 
plauze).

Este pentru mine o deosebită plă
cere să iau parte Ia acest important 
moment sărbătoresc din viața profe
sorilor și studenților din București și 
să vă transmit cu acest prilej, dv. și 
colegilor dv., în numele Comitetului 
Central al partidului, al Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Miniștri, 
un salut călduros.

înflorirea școlii românești, dez
voltarea vertiginoasă a învățămîntu- 
lui de toate gradele și, în mod spe
cial, a învățămînțului universitar, 
este una din marile realizări ale 
orînduirii noastre socialiste. In ul
timele două decenii au fost create 
numeroase institute și facultăți noi, 
a cuncscut o puternică dezvoltare 

a învățăimîn- 
orescut 

didactice.
în prezent peste 

în- 
la 

si- 
ri-

învăță-

inte de război. împreună cu studen
ții romârtj, în instituțiile de învăță- 
mint superior din țara noastră stu
diază și numeroși tineri din strai- ! 
nătațe, studenti veniți din 72 de 
țări. Aceasta este o manifestare a 
solidarității internaționaliste a po
porului nostru cu popoarele din în
treaga lume, cu popoarele oare luptă 
pentru independența națională, un 
aport la dezvoltarea colaborării in
ternaționale. (Aplauze).

In cursul actualului plan cincinal, 
școala superioară românească va 
lua o tot mai mare amploare; va în
registra o creștere considerabilă spa
țiul de școlarizare, se va îmbunătăți 
dotarea laboratoarelor cu aparate 
moderne pentru studiu și cercetare 
științifică, se va dezvolta întreaga 
bază materială a învățămînțului. 
Partidul și guvernul au prevăzut în 
acest scop fonduri care se ridică la 
aproape 4 miliarde de lei, din care 
un miliard și jumătate numai pen
tru nevoile învățămînțului superior. 
In acești ani, în București se vor 
construi noile clădiri ale politehnicii

Ieri, într-o atmosferă de entu
ziasm și elan tineresc, în aula In
stitutului de mine din Petroșani, a 
avut loc deschiderea festivă a nou
lui an universitar. La festivitate au 
luat parte studenți, membrii corpu
lui didactic, invitați.

Au fost prezenți tovărășii 
GHEORGHE CĂLIN, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Hunedoara al 
P.C.R., BUJOR ALMĂȘAN, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul mine
lor, DAVID LAZĂR, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, NICODIM ROȘCA, 
secretar al Comitetului regional Hu
nedoara al P.C.R., ION LUNGU, 
membru al biroului Comitetului re
gional de partid Hunedoara, șeful 
secției învățămînt, știință și cul
tură, ȘTEFAN SEBEȘAN, director 
general in Ministerul învățământu
lui, ION LĂZĂRESCU, directorul ge
neral al Combinatului carbonifer 
Valea Jiului.

Adunarea a iosl deschisă 
conf, univ. ing. Ilie Constan- 
tinescu, prorector al institutului. 
Au luat apoi cuvîntul prof. univ. 
dr. ing. Aron Popa, rectorul institu
tului, conf. univ. dr. ing, îon Ma
rian, studenții Ion Dulfu, din anul 
V — facultatea de exploatări mi
niere, președintele Consiliului U- 
aiunii - Asociațiilor Uudențeștl lin 
institut și Tama Ioan Bălan, din a- 
nul I — facultatea de electro-meca- 
nică minieră.

Subliniind sarcinile pe care Con
gresul al IX-lea al P.C.R. le-a pus

(Continuare în pag. 2-a)

materială
superior, 

cadrelor 
învață

de studenți, ceea ce

a nu-
In

ne 
mai

’econo-

baza 
tului 
mărul 
România 
136 000
șeamnă că avem 70 de studenti 
10 000 de locuitori, aceasta 
tuează printre țările cu cel 
dicat nivel de dezvoltare a 
mîntului superior.

Ritmul înalt de dezvoltare
mică și culturală a tării, perspec
tivele largi ce se deschid în toate 
domeniile vieții sociale solicită noi 
Si noi cadre cu studii superioare, 
fac necesară creșterea an de an a 
numărului studenților. Anul acesta, 
de pildă, numărul noilor înscriși în 
facultăți se ridică la peste 33 000, 
crescînd cu opt mii fată de anul trecut. 
Numai în Capitală învață în prezent 
60 000 de studenti, adică de peste 
două ori mai mult decît totalul stu
denților existenți în România dina

• Fratele lui Ben Barka 
. ictima unui accident
• PAKISTAN — Bilanțul 

provizoriu al pagubelor prici
nuite de un uragan
• Un interesant studiu al 

juriștilor din Germania occi
dentală

Duminică la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu so
ția, a oferit un dejun în cinstea to
varășului P. E. Selest, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
prim-secretar al C.C. al 
Ucraina, și a soției sale, 
drum spre patrie, venind 
garia, face o scurtă
noastră la invitația C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii Emil Bod- 
năraș, Mihai Dalea, Vasile Vlad, set 
de sectie la C.C. al P.C.R., precum

P.C.U.S.,
P.C. din 
care, în 
din Bul-

vizită în tara

Aula I.M.P. Aspect din tim- 
desfășurării adunării lesti- 

consacrată 
universitar

Foto : N.

deschiderii anu- 
1966/1967.

MOLDOVEAN©'

•era

teoretase, 
de cunoș- 
cursuri a 
mai înalte 

esența

în țața industriei miniere, tovară
șul Bujor Almășan a recomandat, 
studenților, cadrelor didactice să fo
losească toate condițiile create pen
tru a ridica pe o treaptă superioa
ră învățămintul in institut, urindu-le 
succes deplin în noul an universitar.

In încheiere a luat cuvîntul tova
rășul Gheorghe Călin.

(Cuvîntarea a lost subliniată de 
vii aplauze).

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Călin

Stimați tovarăși,

începerea noului an în învă- 
țămîntul universitar — a arătat 
vorbitorul — se încadrează în 
mod organic în munca plină de 
avînt creator a poporului român 
pentru realizarea obiectivelor tra
sate de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor primului an 
al cincinalului.

După cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntul rostit cu

și A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, cil soția.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
mosferă caldă. tcvărășeaâcă.

★

at-

dimineții, tovarășul 
participat la festivi-

In cursul
P. E. Selest a 
tățile din Capitală prilejuite de săr
bătorirea zilei recoltei.

Seara, oaspetele sovietic a plecat 
spre patrie.

Plecarea la Budapesta a unei delegații
economice condusă de Mihai Suder

Luni 
legație 
nistrul 
invitația

a plecat la Budapesta o de- 
condusă de Mihai Suder, mi- 
economiei forestiere, care la

Ministerului Agriculturii

P., Ungară, va , vizita obiec-din R.
tive forestiere din tara vecină.

(Agșrpres)

prilejul sesiunii solemne consacrate 
sărbătoririi centenarului academiei, 
„una din cele mai importante obli
gații morale ale societății noastre, 
ale . generației de azi este de a 
forma schimbul de mâine al cul
turii românești,’ de a pregăti cu 
răbdare, căldură și exigență ' viito
rii noștri' intelectuali, în stare să 
■preiia și să ducă mai departe făclia 
creației înaintașilor, să se situeze 
la înălțimea științei mondiale, să 
contribuie din plin ia făurirea so
cietății socialiste , și comuniste în 
țara noastră".

. Sîntem un popor cu o bogată 
moștenire culturală, ; cu .nobile e- 
.forturi ale unor strălucite • gene
rații .- de înaintași, e,Pe •,acest .*• temei 
am .izbutit , ca în cele , peste , două 

.decenii de revoluție să . facem din 
munca intelectuală nu , numai un 
bun comun al maselor; largi, dar și 
o plrghie . din , cele mai importante 
pentru înflorirea continuă, a Româ
niei socialiste.. Învățămintul supe
rior reprezintă unul . din factorii 
majori ai acestui proces. >.

. In cei 19 ani care s-au scurs de 
la înființare, Institutul, de mine din 
Petroșani.și-a adus o contribuție în
semnată la formarea de ■ specialiști 
necesari industriei noastre miniere.

Peste 2 000 de inginerie absolvenți 
ai institutului, lucrează astăzi cu re
zultate bune .în producție. In prezent, 
cei peste 1 600 de studenti care se 
pregătesc în institut , dispun de 
săli de cursuri, laboratoare moder
ne, cămine spațioase, cantine etc.

Sarcinile multiple și de mare în
semnătate ale desăvârșirii construc
ției socialismului în țara noastră 
pun ■ în fața învățămînțului supe
rior, a studenților și cadrelor di
dactice, sporirea eforturilor pentru 
îmbunătățirea calității învățămîptu-

lui. întărirea pTegăurn 
îmbogățirea sistemului 
linte, introducerea în 
noilor fapte și a celor
generalizări care reflectă 
fenomenelor și, mai presus de toa
te, formarea gîndirii științifice a 
studenților — acestea sînt, căi efi
ciente pentru, pregătirea la nivelul 
cerințelor actuale 
gineri.

Înalta misiune 
constă nu numai 
studentului cunoștințe, 
dezvolta un sistem de gîndire, a-i 
trezi interesul de a cunoaște cît 
mai mult, a-i forma inițiativei și dra
gostea de meserie.

Este necesar însă ' ca studentul 
de azi — mâine inginer pe unul 
din șantierele construcției .spdalis- 

' mulul — ■ convins de utilitatea și 
- frumusețea meseriei sale, sa parti

cipe activ la eforturile cadrelor di
dactice pentru formarea sa, să de
pună’el însuși eforturi pentru pre
gătirea individuală, să se preocupe 
continuu' de creșterea bagajului 
săli ‘ de cunoștințe *mii-ltilaterăle. In 
sala de cursuri - sau la seminar, în 
atelier, uzină sau mină, studentul 
să fie un observator' atent, un cer
cetător, pe care pasiunea speciali
tății siale să-l îndemne mereu pen
tru a - cunoaște mai mult și mai "te
meinic.

1 In această minunată activitate 
vie, creatoare, un rol 'important t îl 
au organizațiile U.T.G. si Asociația 
studenților. Acestea . sînt ■ chemate 
să sprijine, prin: acțiuni organizate, 
întreg procesul- instruotlv-educativ, 
să orienteze munca și viața studen
ților spre cele mai potrivite și utile 

. preocupări, necesare în munca lor 
viitoare. Mobilizarea și controlul 
studenților asupra pregătirii .de spe
cialitate, la acțiunile cultural-artis- 
tice si sportive, asupra ■ formării 
unei OD»n« colective sănătoase sînt

a viitorilor in-

profesorului 
a transmite 
ci și' în a-i

(Soatisuare in pag. 3-a)



CUVINTAREA IOVARAȘVLtl NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. l-a)

cil o caipaaitate de circa 10 000 de 
studenți, o nouă clădire la Institutul 
de științe economice, clădiri noi 
pentru trei facultăți ale Universi
tății o clinică cu 2 000 de locuri la 
Institutul medico-farmaceutic și al
tele.

Sînt prevăzute, de asemenea, noi 
construcții de cămine și cantine în 
centrele universitare, precum, și alte 
măsuri menite să asigure studenților 
condiții de viață și de învățătură 
tot mai bune. Pentru întreținerea 
în facultate, inclusiv pentru burse, 
statul, poporul nostru cheltuiesc cu 
fiecare student, în medie, suma de 
10500 de lei pe ain. Datoria între
gului tineret studios este de a nu-și 
precupeți forțele pentru a răspunde 
Ou cinste acestor eforturi pe care 
le face patria și poporul. (Vii a- 
plauze).

In cursul vizitei pe care am făcut-o 
astăzi la Universitate, la Institutul 
de științe economice, la Institutul 
agronomic, la Institutul politehnic 
și la Academia de științe social-po- 
litice, am constatat că facultățile 
bucureștene s-au pregătit temeinic 
pentru începerea noului an școlar. 
Raza materială existentă, bibliote
cile, laboratoarele, utilate cu apara
tură de studiu și de cercetare mo
dernă, permit desfășurarea procesu
lui de învățămînt la un nivel ridi
cat, oferă studenților posibilitatea 
de a se pregăti în mod aprofundat 
pentru activitatea de mîlne. Tot
odată trebuie subliniat că sporirea 
rapidă a numărului studenților din 
ultimii ani a avut drept consecință 
o anumită supraîncărcare a unor

(Urmare din pag. t-a)

rezultate in urma descoperiri
lor pe teritoriul țării noastre. 
O atenție deosebită a tost a- 
aordată de oaspeți muzeului 
„Din trecutul catedrei", in ca
re sînt păstrate lucrări știmți- 
iice și colecții strinse de-a 
lungul celor 100 de ani de e- 
xlstență a acestei discipline 
științiiice in țara noastră.

La iacultatea de limbă și li
teratură română este prezenta
tă biblioteca, vechi centru de 
documentare și cercetare filo
logică. Vizita se încheie Ia fa
cultatea de fizică. Dintre apa
ratele și instalațiile diverse a- 
flate aici se remarcă cele rea
lizate de specialiștii Institutu
lui de fizică atomică, in cola
borare cu cadre didactice ale 
lacultății, cum ar fi aparatul 
pentru numărarea particulelor 
cu cronometru electronic Cu- 
anta-Numedit 744, bine coiat 
în cercurile științiiice interna
ționale.

In cartea de onoare a Uni
versității, conducătorii de partid 
și de stat au înscris cuvinte 
de înaltă apreciere la adresa 
acestui for universitar.

însoțiți de acordurile nemu
ritorului imn al tineretului stu
dios — „Gaudeamus Igitur", 
Oaspeții se îndreaptă spre ie
șirea universității. De pretutin
deni se aude tradiționalul o- 
măgiu — „Vivat Academia l 
Vivat proiesores l“. Sentimen
telor de dragoste și devota
ment față de Partidul Comu
nist Român le dau glas mii și 
mii de voci ce cîntă „Sub stea
gul partidului".

...Continuindu-și vizita, con
ducătorii de partid și de stat 
au fost oaspeții cadrelor di
dactice și studenților de ia 
Institutul de științe economice 
„V. I. Lenin". In intîmpinarea 
conducătorilor de partid și de 
stat, in piața din fața institu
tului se aflau peste 10 000 de 
studenți, de la I.S.E., institutele 
de petrol, gaze și geologie, de 
artă plastică și teatru, de Ia 
Conservatorul „Giprian Porum- 
bescu".

Sosirea conducătorilor de 
partid și de stat este înțîmpi- 
nată cu puternice urale șl a- 
clamații.

Vizitînd institutul, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ghivu 
Stoica, șl ceilalți conducători 
de partid și de stat s-au oprit 
In aulă în fața unei uriașe 

institute ceea ce îngreunează în- 
tr-o anumită măsură buna desfă
șurare a procesului de învățămînt, 
De aceea este necesar ca Ministe
rul învățământului, conducerile In
stitutelor, întreprinderile de con
strucții să ia toate măsurile pentru 
executarea la timp și în bune con
diții a tuturor clădirilor prevăzute 
să asigure, lărgirea spațiului de în
vățămînt. In felul aceste se vor 
crea condiții tot mai bune pentru 
desfășurarea învățămîntului superior 
la nivelul cerințelor actuale.

Bucureștiul — capitala patriei 
noastre —- este cunoscut ca un vechi 
Centru universitar cu bogate tradiții; 
el a dat patriei numeroși intelec
tuali de valoare, savanți, cărturari, 
specialiști de înaltă competență, 
care au adus contribuții remarca
bile la propășirea României, la con
struirea societății socialiste. Facul
tățile din București se bucură de 
un prestigiu binemeritat, sînt apre
ciate pentru nivelul ridicat la care 
își desfășoară activitatea dldactic-’i, 
pentru temeinica pregătire științifică 
pe care o oferă studenților. Vreau 
să exprim, cu aces prilej, înalta 
prețuire pe care partidul și guver
nul o dau corpului profesoral din 
București și din întreaga țară, cadre
lor didactice de toate vîrstele, oare 
muncesc neobosit, cu dăruire și 
exigență, animate de fierbinți sen
timente patriotice, pentru instruirea 
tineretului țării, pentru formarea 
noilor generații de intelectuali ai 
României socialiste. (Aplauze 
îndelungi). Permiteți-mi să vă 
felicit din toată inima, stimați 
tovarăși pe dv., întregul corp di-

fresce infățiștnd istoria comer
țului din țara noastră. Este vi
zitat apoi Centrul de calcul e- 
conomic și cibernetică econo
mică.

In țața unei machete, con
ducătorii de partid și de stai 
primesc explicații despre vi
itorul local al institutului, a 
cărei construcție a început. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează Îndeaproape de 
stadiul lucrărilor pe șantier.

...Prezența conducătorilor de 
partid și de stat a imprimat 
un caracter solemn și festivi
tății de deschidere a anului de 
învățămînt la Institutul agro
nomic „Nicolae Bălcescu".

Oaspeții au vizitat laborato
rul de pedologie. Conducători
lor de partid și de stat le este 
.prezentată expoziția solurilor 
țării noastre și sînt informați 
despre activitatea de cercetare 
științifică desfășurată de spe
cialiști. In continuare este vi
zitat laboratorul de fitotehnie 
și complexul studențesc al in
stitutului.

La plecare, in drum spre ie
șirea din institut, conducătorii 
de partid și de stat vizitează 
casa de vegetație, sera, tere
nurile catedrei de viticultură, 
grădina botanică, cimpuri di
dactice și experimentale.

...La intrarea in Institutul 
Politehnic, oaspeții sînt intim- 
pinați de Constantin Dincules- 
cu, membru corespondent a! 
Academiei, rectorul Institutu- 
tului, de un mare număr de 
cadre didactice ale acestei ce
tăți a științei bucureștene. La 
acest institut, pe lingă cele 10 
facultăți existente, in care in- 
vață în acest an aproape 13 000 
de studenți, își deschide in a- 
cest an porțile cea de-a 11-a 
facultate de automatică.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează laboratorul de 
chimie organică, laboratorul de 
mașini electrice, precum și la
boratorul de centrale și rețele 
electrice, unic în invățămîntul 
nostru superior — in care se 
fac studii privitoare la ansam
blul sistemului energetic din 
țara noastră. Ultimul laborator 
vizitat este cel de tehnica ten
siunilor înalte. In cartea de 
aur a institutului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
oaspeți înscriu cuvinte de 
inaltd apreciere a activității 
profesorilor și studenților din 
institut.

Conducătorii de partid și de 

dactic universitar, întreaga studen- 
țime, pentru rezultatele minunate 
obținute pînă acum;' ele reprezintă 
un aport de seamă la ridicarea ma
terială și spirituală a patriei, la 
făurirea viitorului fericii al poporu
lui român. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,

Caracteristica fundamentală pa 
care orînduirea socialistă a impri- 
mat-o învățămîntului superior este 
legătura indisolubilă cu cerințele 
vieții, cu nevoile de dezvoltare ale 
societății. Această trăsătură își 
găsește justificarea în însăși rațiu
nea de a fi a școlii, în efortul d1 
înțelegere și transformare a uni
versului. De la primele unelte de 
muncă și pînă la rachetele cosmice, 
toate victoriile obținute în creația 
materială și spirituală, în dezvolta
rea civilizației, își au punctul de 
plecare în strădania necurmată a 
omului spre cunoaștere. Cu atât mai 
mare este rolul învățămîntului în 
epoca contemporană cînd știința de
vine o puternică forță de produc
ție, un factor determinant al pro
gresului uman. (Vii aplauze).

înfăptuirea programului de desă- 
vîrșire a construcției socialiste, de 
înflorire multilaterală a patriei, la 
care poporul român este angajat cu 
toate forțele, cere ca accentul prin
cipal să fie pus pe acele sectoare ale 
învățămîntului superior care pot 
contribui în mod direct la dezvol
tarea bazei tehnico-materială a so
cietății, la avîntul economiei. După 
cum știți, de altfel, aceasta a fost 
una din preaoupările permanente 
ale înaintașilor învățământului nos
tru superior. încă ou 100 de ani în

stat pornesc apoi spre șantie
rul noii construcții a Institutu
lui politehnic „Gheorghe Gheot- 
ghiu-Dej". Așezată pe splaiul 
Dîmboviței, in imediata apro
piere a modernului ansamblu 
al noilor cămine studențești de 
la Grozăvești, construcția vi
itorului institut politehnic, pre
văzută in Directivele Congre
sului ai lX-lea ai P.C.R., se 
realizează după o concepție 
modernă, care asigură studen
ților și cadrelor didactice con
diții optime de activitate.

Conducătorii de partid și de 
stat se opresc în fața planuri
lor viitoarelor construcții, unde 
primesc explicații din partea 
ministrului industriei construc
țiilor, ing. Dumitru Mosor-a. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
face recomandări cu privire la 
proiectul general, amplasarea 
unor obiective și lucrările de 
șantier.

De la șantier, coloana de ma
șini se îndreaptă spre Acade
mia de științe social-politice. 
„Ștefan Gheorghiu". Aici oaspe
ții sînt Intimpinați de prol. 
Grigore Comartin, rectorul A- 
cademlei, care urează oaspe
ților un călduros bun venit, 
însoțiți de profesori și studenți, 
aclamați și ovaționați puternic, 
conducătorii de partid și de 
stat vizitează aula Academiei, 
cabinetul de economie politică, 
înzestrat cu mijloace moderne 
de studiu, căminul nou de 200 
de locuri, interesîndu-se îndea
proape de condițiile de muncă 
și de învățătură ale studenți
lor care învață aici.

La trecerea prin fața' Facul
tății de drept un mare număr 
de studenți și cadre didactice 
ies in întîmpinarea conducăto
rilor de partid și de stat, îi 
aplaudă călduros și ie oferă 
buchete de flori.

★

luni Ia amiază, în marea sală 
a Palatului Republicii Socia
liste România a avut loc adu
narea iestivă consacrată des
chiderii anului universitar 
1966—1967.

In prezidiu iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ghivu 
Stoica, Leonte Răutu, Iosif 
Banc, Mihai Gere, Manea Mâ- 
nescu, Dumitru Popa, Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntu
lui, Miron Nicolescu, preșe
dintele Academiei Republicii 

urmă, reprezentanți înaintați ai in
telectualității noastre au militat 
pentru dezvoltarea învățămîntului 
tehnic, ca una din condițiile esen
țiale ale progresului României 
moderne. (Aplauze). Este de a- 
ceea necesar ca și în viitor să 
acordăm o atenție de prim ordin in
stitutelor și facultăților care pre
gătesc cadre pentru nevoile indus
triei, agriculturii, construcțiilor 
transportului, specialiști capabili s<< 
asigure perfecționarea continuă a 
tehnicii, îmbunătățirea activității e- 
conomice a întreprinderilor. Desi
gur, aceasta nu înseamnă nicidecum 
neglijarea celorlalte ramuri ale în
vățămîntului universitar,- facultățile 
umanistice, institutele de științe so
ciale răspund unor cerințe im
portante ale societății, ale ci
vilizației moderne, și de aceea ele 
trebuie să capete dezvoltarea cores
punzătoare, să fie mereu perfec
ționate.

Invățămîntul universitar își poate 
îndeplini cu succes înalta menire pe 
cate i-o conferă societatea noastră 
în măsura în care el asigură stu
denților posibilitatea de a cunoaște 
și a-și însuși tot ceea ce este mai 
nou și mai înaintat în știința și cul
tura națională și mondială. In împre
jurările uriașului avînt de azi al cu
noașterii, al'e revoluției tehnico-ști- 
ințifice care modifică fără întreru
pere și în mod radical condițiile 
producției materiale, a nu manifesta 
în învățămînt o receptivitate ma
ximă, mobilitate și capacitate de 
adaptare rapidă la progresele ști
inței, la ultimele cuceriri din do 
meniul respectiv, înseamnă a da so
cietății cadre insuficient înarmate 
pentru cerințele imperioase ale vie

Socialiste România, Ion Teo- 
reanu, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Mihail Roșianu, preșe
dintele Uniunii sindicatelor din 
învățămînt și cultură, Ion Cos- 
ma, președintele Sfatului popu
lar al orașului București, Petru 
Enache, prim-secretar al C.C 
al U.T.C., Mircea - Angelescu,—-- 
președintele U.A.S.R., rectori ai 
institutelor de învățămînt su
perior din Capitală, academi
cieni, directori de mari între
prinderi, studenți.

Adunarea a fost deschisă de 
ministrul învățămîntului, acad 
Ștefan Bălan, care a salutat 
Călduros prezența conducători
lor de partid și de stat la săt- 
bătorirea începerii noului an 
universitar.

La adunarea festivă au luat 
cuvintul Mcad. Gheorghe Mi- 
hoc, rectorul Universității din 
București, prof. Constantin Din- 
culescu, membru corespondent 
al Academiei, rectorul Institu
tului politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej", acad. Eugen Radu
lescu, rectorul Institutului agro
nomic „Nicolae Bălcescu", prof, 
dr. docent Marin Lupu, recto
rul Institutului de științe eco
nomice „V. I, Lenin", prof. 
Grigore Comartin, rectorul A- 
cademiei de științe social-poli
tice „Ștefan Gheorghiu", Ileana 
Bidulescu, studentă anul V la 
Institutul de medicină și far
macie, Vasile Minea, student 
anul I la Institutul de con
strucții, Roxana Holban, stu
dentă anul IV la Facultatea de 
limbi și literaturi romanice, A- 
lexandru Olteanu, student anul 
I la Institutul de științe eco
nomice, Aurel Sandu, student 
anul v la Institutul politehnic.

Intimpinat cu aplauze puiet- ' 
nice și vii a luat cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R. In repetate rinduri cu
vântarea a fost subliniată de 
aplauzele îndelungi ale asis
tenței.

întreaga adunare a constituit 
o elocventă manifestare a ho- 
tăririi studențimii bucureștene, 
a cadrelor didactice din insti
tuțiile de învățămînt superior 
din Capitală, de a continua 
bogatele tradiții ale învăță- 
mlntului din (ara noastră, de 
a fi la înălțimea sarcinilor pe 
care le pune partidul în fața 
studenților și învățămîntului 
românesc.

(Agerpres) 

ții. De aceea, îndatorirea primordială 
a cadrelor didactice care lucrează 
în învățământul superior este de a 
tine pasul cu evoluția științei, de a 
oferi studenților cunoștințe care să 
reflecte ultimul stadiu la care a 
ajuns cunoașterea în sectorul pentru 
care se pregătesc.

Realizarea acestui deziderat presu
pune, de asemenea, asigurarea unei 
strînse legături a învățămîntului u- 
niversitar cu practica, cu produc
ția. Ieșind de pe porțile institutelor, 
tinerii specialiști trebuie să fie bine 
pregătiți pentru muncă, pen
tru producție; ei trebuie șa 
cunoască nivelul de dezvoltare și 
caracteristicile activității în secto
rul pe care și l-au ales, să se poată 
manifesta de la început ca elemente 
înaintate, factori de nădejde în lup
ta pentru promovarea noului în pro
ducție. Contactul Cu practica, acti
vitatea obștească cultivă prețuirea 
și respectul față de muncă, intere
sul studenților pentru producția de 
bunuri materiale consacrată propă
șirii patriei noastre socialiste. (A- 
plauze puternice).

Invățămîntul superior trebuie să 
pună la temelia întregii pregătiri 
științifice a studenților, la baza for
mației lor intelectuale, concepția 
despre lume și viață a clasei mun
citoare — materialismului dialectic 
și istoric. Ea le permite să înțe
leagă și să explice în mod just le
gile și fenomenele vieții sociale, le 
dă perspectiva dezvoltării istorice, 
îi înarmează în lupta pentru făuri
rea noii societăți — societatea co
munistă. (Vii aplauze).

Studierea științelor sociale, a eco
nomiei politice, istoriei, filozofiei tre
buie să aiibă drept rezultat cunoaș
terea de către studenți a strădani
ilor poporului nostru pentru eman
ciparea politică și economică, înțe
legerea idealurilor și aspirațiilor sa
le, a luptei forțelor progresiste și 
revoluționare pentru eliberare na
țională și socială,- aceasta trebuie 
să-i ajute să aprofundeze politica 
Partidului Comunist Român, care 
aplică în mod creator marxism-leni- 
nismul la condițiile concrete ale 
României. Studenții, tinerii noș
tri intelectuali trebuie să cunoască 
bine lupta seculară a popoarelor 
pentru progres social, pentru o via
ță mai bună, direcțiile de dezvoltare 
a societății contemporane, să dea 
vină promotori curajoși ai ideilor ș* 
principiilor noi, înaintate, adversari 
ai oricăror teorii retrograde, peri
mate, a mentalităților învechite, 
participant! activi la lupta pentru 
pace, democrație și socialism. (Â- 
plaiuze puternice).

Pentru a deveni buni construc
tori ai socialismului și comunismu
lui, pentru a deveni buni comuniști, 
nu este suficientă învățarea unor 
definiții despre comunism. Tinere
tul nostru trebuie să-și însușească 
în esență totalitatea cunoștințelor 
științifice acumulate de omenire. 
Numai stăpînind bine știința, pre- 
gătinidu-se ca specialiști cpmpetenti 
și însușindu-și o bogată cultură 
generală, tinerii vor putea să-și 
îndeplinească oi succes obligațiile 
față de societate, să-și facă datoria 
față de patrie. (Aplauze îndelun
gate).

Profunzimea și eficacitatea stu
diului universitar depind, fă
ră îndoială, în mare mă
sură de calitatea muncii cadrelor 
didactice, de căldura și pasiunea pe 
care acestea o pun în instruirea ti
nerilor, în formarea lor pentru viață. 
Manifestînd exigență față de pro
pria lor pregătire științifică și peda
gogică, profesorii, conferențiarii, a- 
sistenții trebuie să solicite din par
tea studenților eforturi tot mai 
mari, să introducă în procesul de 
învățămînt cerințe înalte, corespun
zătoare nivelului atins de știința 
contemporană. Se impune totodată 
un sprijin efectiv din partea corpului 
profesoral în orientarea muncii stu
denților, în formarea stilului univer
sitar de studiu, caracterizat nu 
prin înmagăzinarea mecanică a cu
noștințelor, ci prin dezvoltarea pa-, 
siunii științifice, a capacității de 
gîndire și investigare. Este necesar 
ca studenții să fie ajutați îndeaproa
pe în munca de cercetare, în acti
vitatea desfășurată în laboratoare șț 
biblioteci, stimulîndu-se puternic 
spiritul lor creator.

Profesiunea de dascăl are un

(Gontinuare In pag. 3-a)
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profund sens social și etic; misiu
nea profesorului nu se reduce la 
aotal transmiterii cunoștințelor, ea 
presupune în același timp o mare 
răspundere pentru plămădirea per
sonalității noilor generații de inte
lectuali, pentru modelarea conștiin
ței lor cetățenești, pentru cultiva
rea în rîndui viitorilor specialiști 
a unor înalte idealuri de libertate 
și progres social. Este necesar ca 
întregul corp didactic să se preo
cupe îndeaproape de educația stu
denților, d<e comportarea lor în so
cietate, asigurând aa intelectualii 
noștri de mîine să aibă o înaltă ți
nută artiit în viața universitară cit 
și în viața de toate zilele. (A- 
piauze).

Îmbunătățirea continuă a conți
nutului învățăm! ntului, perfecționa
rea procesului instructiv-educativ 
în universități, sînt strîns legate 
de intensificarea activității de cer
cetare științifică a cadrelor didacti
ce. învățământul superior din țara 
noastră dispune în prezent de un 
remarcabil potențial științific. Este 
necesar ca fiecare institut, fiecare 
catedră să devină un factor activ 
în frontul nostru științific, o tri
bună de dezbatere creatoare, de 
confruntare principială a opiniilor, 
oare să contribuie la solutionarea 
multiplelor probleme ale construc
ției socialiste, la înflorirea științei 
și culturii românești.

Stimați tovarăși,

Orânduirea socialistă a deschis 
în fața tineretului patriei noastre 
perspective nelimitate de valorifi
care a entuziasmului și capacități
lor sale creatoare, de îmiplinâre a 
celor mai îndrăznețe idealuri și nă
zuințe. Una din cuceririle cele mai 
de seamă ale poporului nostru con
stă în faptul că el poate oferi azi 
generațiilor tinere posibilitatea de 
a trăi o viată demnă, eliberată de 
exploatare, că le poate deschide 
toate porțile vieții, le poate asi
gura ascensiunea spre cunoaștere, 
spre știința și cultura cea mai 
înaltă.

' Trebuie să subliniem cu satisfac- 
zție că studențimea din ța
ra noastră, fără deosebire de na
ționalitate, crescută și educată în 
spiritul dragostei față de patrie, al 
devotamentului pentru cauza socia
lismului, merită din plin încrederea 
și solicitudinea cu care este încon
jurată de întregul nostru popor. (A- 
plauze îndelungi}. Studiind cu rîvnă 
și pasiune, studenții au toate con
dițiile pentru a-și însuși o cultură 
generală și de specialitate temei 
nică. Construcția socialismului pu
ne în fața tineretului studios înda
toriri și exigențe tot mai mari As
tăzi nu măi este nimănui permis 
să se prezinte în fața societății cu 
o pregătire mediocră, să se „stre
coare" prin viață cu un bagaj de 
cunoștințe minim. Tumultuoasa noas
tră realitate socială, epoca contem
porană — epoca energiei atomice, 

. a ciberneticii, astrOnauticii — im
pun tinerilor să fie bine înarmați 
din punct de vedere științific, să 
stăpînească — în domeniul pe care 
și l-au ales -— tot ceea ce a creat 
mai de preț omenirea pe tărâmul 
cunoașterii.

Trăiți, dragi studenți, vremuri 
minunate; strămoșii și părinții voș
tri au dus lupte grele, au avut de 
învins multe greutăți pe calea pro
pășirii României. Generația voastră 
trăiește în condițile înfloriiri conti
nue a țării, a națiunii noastre so
cialiste.

Acesta este rezultatul muncii și 
luptei duse de poporul nostru de-a 
lungul veacurilor, al eforturilor de
puse de generațiile înaintașilor. Pre- 
țuiți 'înfăptuirile părinților și stră
moșilor voștri, munciți fără preget 
pentru a dezvolta operă minunată 
pe care o moșteniți. Invățați, pre
gătiți-vă terheinic pentru a asigura 
dezvoltarea continuă a bazei mate
riale a societății noastre, faceți to
tul pentru ca națiunea noastră să 
devină tot mai puternică, pentru 
ca poporul român să ducă o viată 
tot mai îmbelșugată! (Aplauze pu
ternice, Îndelungi).

Un rol important în stimularea 
nobilei ambiții a studenților de a 

ști cît mai mult, în crearea unui 
climat de emulație creatoare în 
toate institutele și universitățile 
țării, îl au organizațiile de partid 
și de tineret. îndatorirea acestora 
este de a canaliza întreaga ener
gie a studenților spre studiu, spre 
muncă intensă, disciplinată, spre 
activitate științifică. (Vii a- 
plauze). Totodată, organizați
ile Uniunii Tineretului Comu
nist, asociațiile studențești trebuie 
să se preocupe de educarea stu
denților în spirtiul ideilor comunis
mului, al eticii noastre noi, al unei 
comportări civilizate în toate îm
prejurările vieții, care să facă cinste 
valoroasei intelectualități a patriei 
noastre.

învățământul universitar românesc 
are tradiții cu care ne putem mân
dri; în facultățile noastre s-au for
mat personalități de seamă ale po
porului român, luptători înflăcărați 
pentru idealurile sale de dreptate 
și libertate socială și națională, 
creatori de prestigiu care au îmbo
gățit tezaurul științei și culturii pa
triei și al '• lumii întregi. Obligația 
de onoare a cadrelor didactice, a 
studenților este de a dezvolta și 
duce mai departe aceste tradiții, de 
a asigura ca învățământul superior 
să-și îndeplinească sarcinile de răs
pundere încredințate de partid și 
guvern, de a ridica tot maâ sus 
școala, știința și cultura patriei 
noastre. Învățământul superior re
prezintă un important avanpost al 
luptei poporului pentru progres și 
civilizație, pentru înflorirea Româ
niei socialiste. (Aplauze puternice).

Tovarăși,

Muncind pentru dezvoltarea eco
nomiei și aultiurii patriei sale, po
porul român îndeplinește o datorie 
națională și în același timp una 
internațională; el își aduce contri
buția la întărirea sistemului mon
dial socialist, la creșterea presti
giului în lume a acestuia, la spo
rirea forțelor care luptă pentru 
pace, independență națională și pro
gres social. In același timp, 
tara noastră desfășoară o sus
ținută activitate în domeniul 
politicii internaționale în spri
jinul aspirațiilor înaintate ale 
omenirii contemporane, pentru co
laborare între state, pentru respec
tarea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, fără ames
tec din afară, pentru preîntâmpina
rea unui nou război mondial.

întărind continuu relațiile de 
prietenie și colaborare frățească cu 
toate țările socialiste — relații ce 
stau la baza politicii noastre externe 
— România dezvoltă legături multila
terale cu toate țările, indiferent de 
orânduirea lor socială. Noi milităm 
neobosit pentru promovarea în via
ta internațională a principiilor res
pectării independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității îțn drep
turi și avantajului reciproc —- sin
gura bază rațională, acceptabilă pe 
cate se pot clădi azi relațiile din
tre țări, care poate, asigura instau
rarea și menținerea păcii în 
lume. Aceste principii capă
tă o tot mai mare aderen

Fală din meciul de handbal feminin S.S.E. Petroșani — Constructorul Timișoara.

ță în întreaga lume, sînt tot 
mai larg recunoscute de opinia pu
blică mondială. împotriva lor se ri
dică cercurile imperialiste și in 
primul rând imperialismul american 
care, în dorința de a firîna proce
sele revoluționare ale lumii con
temporane, mersul înainte al socie
tății, promovează o politică agre
sivă, recurge tot mai frecvent la 
atentate împotriva independenței 
și suveranității unor popoare, la a- 
inestecuri brutale în treburile in
terne ale unor state libere. Așa du
pă cum se știe, cel mai flagrant 
exemplu în această privință îl con
stituie agresiunea Statelor Unite ale 
Americii în Vietnam.

Poporul român își reafirmă so
lidaritatea deplină și sprijinul fră
țesc față de lupta dreaptă a eroi
cului popor vietnamez. N-Oi consi
derăm că singura caile de soluțio
nare a conflictului din Vietnam — 
care periclitează în mod grav cau
za păcii internaționale — este în
cetarea agresiunii S.U.A., oprirea 
bombardării Republicii Democrate 
Vietnam, retragerea trupelor inter- 
venționiste din Vietnamul de sud. 
Poporul vietnamez să fie lăsat să-și 
rezolve singur problemele vieții sale 
interne, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze îndelungate).

Realitatea arată că pentru a ză
dărnici planurile agresive ale im
perialiștilor este necesară întărirea 
unității de acțiune a întregii ome
niri progresiste, unirea într-un sin
gur și puternic șuvoi a tuturor for
țelor antiimperiaWste. Partidul și 
guvernul țării noastre consideră 
drept o înaltă îndatorire Interna
tionalists să-și aducă și în viitor 
contribuția la dezvoltarea forței și 
coeziunii țărilor socialiste, a clasei 
muncitoare internaționale, a mișcă
rii comuniste și muncitorești, la in
tensificarea luptei pentru pace în 
întreaga lume. (Aplauze).

Stimați tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți să închei, 
exprimîndu-mi convingerea că anul 
pe care îl începeți va marca un nou 
progres în dezvoltarea învățământu
lui superior românesc, va înregistra 
noi succese în ridicarea acestuia 
la nivelul cerințelor impuse de de
săvârșirea construcției socialiste, de 
înfăptuirea mărețului program al 
partidului.

Urez tuturor cadrelor didactice 
realizări tot mai mari în munca lor 
nobilă închinată creșterii și pregă
tirii generațiilor care vor duce mai 
departe opera de edificare a socia
lismului și comunismului în patria 
noastră. (Vii aplauze).

Urez studenților din București, 
întregii noastre studențimi succes 
deplin în eforturile pe care le de
pun pentru îmbogățirea cunoștințe
lor, pentru instruirea lor temeinică, 
astfel ca mîine, când vor fi chemați 
să-și aducă aportul la munca între
gului popor, să-și poată face cu 
cinste datoria față de scumpa noas
tră patrie — Republica Socialistă 
România. (Vii aplauze).

Spor la muncă și învățătură, dragi 
tovarăși! (Aplauze puternice și 
urale, întreaga asistență, în picioa
re, ovaționează îndelung).

(Urmate din pag. l-a)

sarcini de mare răspundere în noul 
am universitar.

Sub conducerea organizației de 
partid trebuie mobilizați toți facto
rii care contribuie la îmbunătățirea 
muncii de instrucție și educație din 
institut, pentru a răspunde cu cinste 
condițiilor create pentru învățătu
ră de către partidul și statul nos
tru. Aceste condiții minunate tre
buie să fie puternice stimulente 
în însușirea temeinică a științei 
celei mai înaintate, necesară fiecă
ruia în activitatea productivă. In a- 
celași timp, nu trebuie să pierdem 
nici un moment din vedere că pre
gătim oameni care mîine vor tran
sforma într-o strălucitoare realitate 
ceea ce partidul gîndește și planifică 
astăzi.

„Construcția socialismului, operă 
socială de uriașă amploare și com
plexitate— arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Sesiunea solemnă con
sacrată sărbătoririi centenarului Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia — necesită cunoașterea apro
funda a fenomenelor și cerințe
lor vieții, aplicarea legilor econo- 
mice-obiective, contribuția activă a 
oamenilor de știință în toate do
meniile creației materiale și spiri
tuale. Știința și cultura sînt compo
nente indispensabile ale societății 
socialiste, factori obiectivi ai pro
gresului social, ai înfăptuirii idea
lurilor de bunăstare și fericire ale 
oamenilor muncii".

De aceea va trebui ca, împreună 
cu dumneavoastră, cadrele didacti
ce, studenții să descifreze și să pă
trundă mai temeinic tainele știin
ței, în măsura posibilităților sporite 
pe care le oferă societatea noastră 
socialistă.

Numai stăpînind o cultură vastă, 
ridicîndu-se la nivelul științei con
temporane, aprofundînd fenomenele 
sociale din trecut și de astăzi veți 
putea contribui cu succes la lupta 
împotriva ideilor și concepțiilor în
vechite, retrograde, pentru afirma
rea cutezătoare a ceea ce este nou 
și înaintat în gîndirea și viața so
cială, pentru triumful cauzei pro
gresului.

SPORT
HANDBAL

10-11 (5-7)
In etapa a V-a a campionatului 

categoriei A de handbal feminin, se
ria a II»a, S.S.E. Petroșani a primit 
vizita formației Constructorul Ti
mișoara. După înfrîngerea cu 7—3 
suferită de S.S.E. duminica trecută 
la Sibiu, se aștepta o redresare a 
echipei și, bineînțeles, obținerea 
victoriei. Dar țimișorencele ne-au 
dat, ca întotdeauna, de furcă și ne-au 
smuls chiar cele două puncte pe 
care nu trebuia să le pierdem acasă. 
Evident că victoria oaspetelor a 
fost meritată. Au fost mai bune decît 
gazdele în toate compartimentele.

Va trebui să dați dovadă de mai 
multă strădanie, răbdare și perse
verență, dar și de mai multă chib
zuință în folosirea rațională a tim
pului, pentru a îmbina armonios 
munca și odihna.

Să nu uitați însă .nici o clipă dis
ciplina universitară. pentru că su
perioritatea unui oim nu se măsoa
ră numai, prin bagajul de cunoștin
țe acumulate, ci și prin modul cum 
sînt folosite aceste cunoștințe îh 
relațiile cu cei din jur, prin com
portarea sa în societate, care, .așa 
cum stă bine unui intelectual, tre
buie să fie model și exemplu de 
etică morală.

Dup^ cum știți, cu prilejul des
chiderii noului an universitar. Mi
nisterul învățământului a emis un 
ordin prin care stabilește reguli și 
obligații ale studenților privând Sta
diul și comportarea lor în institut 
și în viața lor particulară.

Marea majoritate a studenților 
învață cu sîrgulnță, își îndeplinesc 
în mod corespunzător îndatoririle 
lor față de societate. Sînt și cazuri 
însă cînd unii studenți neglijează 
învățătura, încalcă normele vieții 
universitare, au manifestări de aba
tere de la conduita morală, de la 
disciplina studențească.

Va trebui să se ia o atitudine 
mai hotărâtă și combativă împotri
va acelora care se abat de la nor
mele de disciplină universitară; să 
se dezvolte o opinie publică sănă
toasă, care să contribuie la întări
rea și creșterea prestigiului calită
ții de student.

Permiteți-mi ca, acum, la începu
tul noului an universitar, în nu
mele Comitetului regional de partid, 
să felicit conducerea institutului, 
corpul profesoral și toate cadrele 
didactice pentru rezultatele bune 
obținute, să le urez mult succes 
în munca plină de răspundere pen
tru pregătirea și educarea studen
ților, pentru formarea inginerilor 
de mîine. Dumneavoastră, dragi 
studenți, . vă urez succes de
plin în însușirea temeinică a cu
noștințelor, în obținerea de rezul
tate cît mai frumoase la învățătură 
și în viață.

Constructorul Timișoara

Au plimbat rapid mingea, au com
binat inteligent, au tras spectaculos 
la poartă.

Handbalistele noastre n-au jucat 
totuși rău. Ele au combinat frumos, 
au realizat unele faze spectaculoase, 
dar au păcătuit în trasul la poartă. 
Au șutat puțin, anemic, au căutat 
cam mult poziția ideală pe care 
oaspetele nu le-au prea oferit-o. 
Csergezan, Barabaș, Munteanu (a 
jucat puțin), altădată destul de vi
guroase, destul de periculoase pe 
semicerc, au jucat cam lent, n-âu 
periclitat poarta adversă dacît ra
reori. De asemenea, Kellner a jucat 
fără nerv, s-a mișcat încet, n-a 
șutat decît de cîteva ori la poartă 
și atunci anemic, deși fizicul p avan
taja. Doar tînăra Domșa s-a „bătut" 
mult, s-a infiltrat deseori cu viva
citate printre adversare și a șutat 
necruțător la poartă. A fost, după 
părerea mea, cea mai bună jucătoare 
de ia S.S.E. Păcat că au ajutat-o 
prea puțin colegele de echipă. D£ 
la oaspete cele mai*’bune au fo-st 
Reipp, Oțoiu și Pușcașu, care de 
altfel au și realizat cele mai multe 
goluri; 5, 2, 2. Celeilalte două go
luri le-au înscris Palffi și Tocan. 
Pentru gazde au marcat Domșa 4, 
Barabaș 3, Csergezan 2 și Kellner. 
Cu mai multă vigoare în atac, cil 
mai mult calm și hotărîre, cu ® 
frecvență mai mare a șuturilor pe 
poartă, handbalistele noastre puteau 
cîștiga. Dar așa...

Arbitrul Vladimir CojOcaru din 
Craiova a condus cu autoritate un 
meci care nu l-a prea pus probleme.



O. N. U. : Dezbaterile 
din Adunarea Generală

NEW, YORK 3. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, tran
smite : Dezbaterile generale din ca
drul celei de-a 21-a sesiuni a Adu
nării, Generale a O.N.U. au fost re
luate luni dimineața prin interven
țiile reprezentanților Greciei, Boli- 
viei. Nepalului și Afganistanului.

Ministrul de externe al Greciei, 
Toumbas, a subliniat, printre alte
le, în intervenția sa că membrii 
O.N.U. au datoria — atît în virtutea 
Cartei acestei organizații, cit și s 
rezoluțiilor Adunării Generale — ,,de 
a promova relații de înțelegere și 
cooperare între state, începînd, de
sigur, cu acelea care se. află în 
aceeași regiune geografică".

Arătând că „Delegația Greciei a 
avut prilejul anul trecut să împăr
tășească Adunării progresele impor
tante care au fost realizate pe calea 
îmbunătățirii contactelor, extinderii 
și, consolidării relațiilor dintre Gre
cia și vecinii săi", ministrul de ex
terne Toumbas a declarat : „Sînt fe
ricit să adaug astăzi că noi pași 
înainte au fost făcuți de atunci în 
această direcție. O serie de acorduri 
au fost recent încheiate între Gre
cia și România, care deschid noi 
perspective nu numai spre o restabi
lire completă a relațiilor amicale /
care au existat întotdeauna între 
cele două națiuni, dar, de asemenea, 
spre o cooperare strînsă in sfere 
diverse de activitate internațională".

In intervenția sa, Kirti Nid.hi Bis- 
ta, vicepreședinte al Consiliului de 
miniștri și ministrul de externe al 
Nepalului, s-a referit, printre altele, 
la situația din Vietnam, arătînd că 
acordurile de la Geneva în legătură 
cu această țară „au fost violate în 
mod deliberat". „Poporul vietnamez 
— a declarat el — are dreptul la 
unitate, independență și suveranita-

Un interesant studiu al juriștilor 
din Germania occidentala

BONN 3 (Agerpres). — Punerea 
în libertate zilele trecute a lui Al
bert Speer, fostul ministru al ar
mamentului și Baldur von Scbirach. 
fostul conducător al tineretului 
hitlerist, care și-au executat pe
deapsa de 20 de ani închisoare 
pentru crime de război, a coincis 
cu publicarea unui studiu al Con
siliului juriștilor din Germania- oc
cidentală, în care se arată că cri
minalii naziști judecați pînă acum

VIETNAM
Protest împotriva 
bombardamentelor întreprinse 
de aviația americană

HANOI 3 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj adresat Comisiei internațio
nale de supraveghere și control in 
Vietnam, Misiunea de legătură a 
lpaltului comandament al Armatei 
Populare Vietnameze protestează 
împotriva bombardamentelor între
prinse de aviația americană la 30 
septembrie asupra teritoriului R. D. 
Vietnam. In mesaj se arată că avi
oanele americane au bombardat nu
meroase zone populate și obiective 
economice din regiunea Vinh Linh și 
din provinciile Quang Binh, Ha Tinh. 
Nghe An, Nam Ha, Tuyen Quang și 
Quang Ninh. In aceeași zi, aviația 
americană a bombardat orașul Tn- 
yeii Quang, capitala provincie' cu 
același nume, precum și o serie de 
localități din nordul zonei demili
tarizate. De asemenea, a fost bom- 

te, iar dorințele sale trebuie să fie 
respectate".

Șeful delegației nepaleze s-a pro
nunțat pentru restabilirea drepturi
lor R. P. Chineze la O.N.U.

Majoritatea comitetelor principale 
ale Adunării Generale au început 
dezbaterile de fond. Comitetul pen
tru problemele sociale, culturale și 
umanitare, abordînd problema „ma
nifestărilor de prejudicii rasiale si 
de intoleranță națională și religi
oasă", a adoptat un proiect de rezo 
luție în care, printre altele, se cere 
statelor in cauză să abroge legile 
discriminatorii și să adopte o legis
lație care să interzică asemenea dis
criminări. In continuare, participanții 
la lucrările Comitetului au luat în 
discuție problema „violării dreptu
rilor și libertăților fundamentale ale 
omului, inclusiv politica de discri
minare rasială, segregație și apart
heid, cu referire specială la țările co
loniale și alte teritorii dependente".

In Comitetul pentru teritoriile sub 
tutelă și neautonome a început 
audierea petiționarilor în legătură 
cu situația din Africa de Sud-Vest. 
Reprezentanții populației din acest 
teritoriu aduc mărturii vii și zgudui
toare despre politica inumană și 
anexionistă promovată de guvernul 
rasist de la Pretoria în Africa de 
Sud-Vest.

Semnarea unor acorduri privind colaborarea 
economică între U. R. S. S.
și R. D. Vietnam

MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 
Moscova au fost semnate acorduri 
cu privire la dezvoltarea colaborării 
economice dintre U.R.S.S. și R. D. 
Vietnam, care prevăd ca Uniunea 
Sovietică să acorde Republicii De- 

au fost în general condamnați la 
pedepse mult prea ușoare față de 
acuzațiile care li s-au adus. In a- 
fară de aceasta, se arată în docu
mentul publicat, între 1945 și sfîr
șitul anului 1964, din cei peste 6 000 
de criminali naziști judecați în 
R.F.G., mul-ți au fost, în mod gre
șit, considerați vinovați numai de 
sprijin sau complicitate în actele 
de violență naziste, și nu de cri
me prOpriu-zise.

bardată o porțiune a digului con
struit pe rîul Nhat Le din provin
cia Quang Binh și o porțiune a slă- 
vilarului din satul Dien Thanh 
provincia Nghe An.

Două avioane americane 
doborîte

HANOI 3 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că la 1 octombrie 
forțele armate vietnameze au do- 
borit deasupra provinciei Nam Ha 
unul dintre avioanele cu reacție a- 
moricane. In aceeași zl, un alt avion 
american a fost doborît în nordul 
provinciei Quang Binh.

Potrivit ultimelor date, numărul 
total al avioanelor americane dobo
rîte pînă în prezent pe teritoriul 
R. D. Vietnam se ridică la 1 475.

Puternice acțiuni ofensive 
ale unităților patriotice

SAIGON 3 (Agerpres). — De la 
Saigon corespondenții de presă sem
nalează noi victorii ale patrioților

PREZENTE
ROMANEȘTI

PRAG A 3 (Agerpres). — Au 
luai sfîrșit lucrările celui de-al 
9-lea Congres internațional al 
Asociației criticilor de arta 
(A.I.C.A.). La Congres au parti
cipat delegați și oaspeți din 30 
de țări. Din (ara noastră, la 
lucrările congresului au luat 
parte criticii de artă Dan Hău- 
Sică, Ion Frunzetti și Eugen 
Schileru.

In cadrul congresului au lost 
discutate probleme referitoare 
la esența, și forma criticii, me
todele șt tehnica ei. Au fost 
discutate, de asemenea, noile 
tendințe in arta plastică.

★
BERLIN 3 (Agerpres). — Du

minică s-au deschis în capitala 
R. D. Germane zilele festive 
berlineze, care vor dura două 
săptămini. In cadrul zilelor 
festive berlineze vor fi orga
nizate numeroase manifestări 
artistice. Dintre formațiile ar
tistice străine, care vor da 
spectacole la Berlin cu acest 
prilej, se află „cvartetul Pro
kofiev" din Uniunea Sovietică, 
Orchestra de cameră din Za
greb, Teatrul evreesc din Var
șovia, „Teatrul Negru" din Pra- 
ga și altele. Din Republica So
cialistă România participă o 
formație a Teatrului de Come
die din București.

mocrate Vietnam un nou ajutor ne
rambursabil și credite pe termen 
lung. Au fost semnate, de aseme
nea, documente privind schimburile 
comerciale dintre cele două țări pe 
anul 1967.

Semnarea acestor documente a 
avut loc în urma vizitei făcute în 
U.R.S.S. de delegația economică a 
R. D. Vietnam, condusă de Le Thanh 
Nghi, vicepreședinte al Consiliului 
de miniștri.

Reluarea dezbaterilor în problema 
procesului lui Jack Ruby

NEW YORK 3 (Agerpres). — Du
pă o întrerupere de 3 luni Curtea 
de apel din statul Texas și-a re
luat' luni dezbaterile în problema 
procesului lui Jack Ruby, condam
nat la moarte pentru uciderea :ui 

în lupta împotriva forțelor ameri- 
cano-guvernamentale. Puternice ac
țiuni ofensive ale unităților patrio
tice au fost înregistrate în ultimul 
timp în regiunile Quang Tri, Quang 
Nam. și Quang Ngai, unde patrioții 
au scos din luptă peste 300 militari, 
dintre care 78 americani si 48 sud- 
coreeni.

Pînă la sfîrșitul acestui an 
efectivele trupelor americane 
se vor cifra la 375 000 
de oameni

NEW YORK 3 (Agerpres). — Re
vista americană „Newsweek" rela
tează că planurile Pentagonului pre
văd ca efectivele americane dislo
cate în Vietnamul de sud să atingă 
pînă la sfîrșitul acestui an cifrele de 
360 000 sau 375 000 de oameni. Re
vista lasă să se înțeleagă că pre
ședintele Johnson ar putea hotărî 
mărirea numărului de soldați, a- 
ceasta depinzînd de „conjunctura 
operațiilor militare" din Vietnamul 
de sud;

Sesiunea Parlamentului francez
PARIS 3 (Agerpres). — Luni s-a 

deschis Ultima sesiune a actualului 
Parlament francez. După cum se știe 
în martie 1967, urmează să aibă 
loc alegeri legislative pentru de
semnarea unui nou parlament.

Problema principală care se află 
pe ordinea de zi a sesiunii este bu
getul Franței pe anul 1967. Proiec
tul de lege asupra bugetului a fost 
depus de guvern și se află în discu
ția comisiilor parlamentare. Aduna-

PAKISTAN

Bilanțul provizoriu 
al pagubelor pricinuite 
de un uragan

DACCA 3 (Agerpres). — Un ura
gan violent s-a abătut asupra Pa
kistanului. Ploile torențiale și vîn- 
tul, a cărui viteză depășea 160 de 
kilometri pe oră, au provocat pa
gube însemnate. In cea mai mare 
parte a Pakistanului oriental, comu
nicațiile rutiere și feroviare au fost 
întrerupte, recolta de pe o suprafață 
întinsă este compromisă. Bilanțul 
provizoriu al victimelor se . ridică 
la 350 de morți, iar cîteva sute de 
persoane sînt date dispărute. Apro
ximativ un milion de persoane au 
rămas fără adăpost.

Criza guvernamentală 
din San Marino 
a fost soluționată

SAN MARINO 3 (Agerpres). — 
Republica Șan Marino, cea mai ve
che și cea mai mică republică din 
lume, și-a numit noii căpitani re- 
genți-șefi ai statului pe o perioa
dă de șase luni. Aceștia — Gian 
Vito Mercucci și Francesco Francini 
(democrat-creștini) — vor rămîne 
în funcția de șefi ai' statului pînă 
la 31 martie 1967. Ei au fost aleși 
în plină criză guvernamentală, ca
re durează de peste două luni.

Lee Oswald, asasinul prezumtiv al 
președinteluii Johnn Kennedy. Curtea 
de apel din Texas urmează să se 
pronunțe dacă procesul privind con
damnarea lui Ruby a fost sau nu 
afectat de erori, iar Curtea Supre
mă a Statelor Unite va hotărî dacă 
judecătorul Joe Brown a fost sau 
nu calificat pentru a conduce dez
baterile. Apărătorii lui Ruby au in
vocat motivul că judecătorul fede
ral Brown ar li folosit dezbaterile 
pentru a scrie o carte despre pro
ces. Apărătorii lui Ruby mizează 
pe „Climatul emotiv" din Texas ca
re diferă foarte mult de cel din 
timpul primului proces, care Drin 
influența sa asupra dezbaterilor ar 
putea face, în cazul rejudecării pro
cesului, ca Ruby să nu fie condam
nat la moarte.

yemen

Tribunale populare pentru judecarea 
unor foști politicieni

CAIRO 3 (Agerpres). — Cotidia
nul egiptean „Al Ahram" relevă în 
numărul său de luni că „în Yemen 
vor fi constituite tribunale populare, 
care vor judeca o serie de persona
lități yemenite arestate recent, ia 
Cairo". Printre cei care vor fi che
mați în fața justiției se numără 

rea Națională trebuie să adopte bu
getul în termen de 40 de zile, după 
care, asupra proiectului guverna
mental trebuie să se pronunțe, în 
termen de 15 zile, Senatul. Pe agen
da sesiunii se mai află și alte pro
bleme, între care cea cu privire la 
învățămînlul profesional tehnic și 
cea privitoare la construcțiile ur
bane. Proiectul de lege în problema 
învățămîntului profesional tehni' 
este criticat de cercurile studențești 
și de cadrele didactice și se prevede 
o dispută strînsă cînd el va veni 
în discuția denotaților.

Observatorii consideră că dacă, 
așa cum se prevede, în sesiunea ca
re a început lumi nu se va ivi nici 
o criză majoră, actualul parlament 
va stabili un record fără precedent 
în analele întregii vieți parlamen
tare franceze, și anume menținerea 
aceluiași guvern în tot decursul ce
lor cinci ani ai mandatului Adu
nării Naționale.

Fratele
lui Ben Barka
victima
unui accident

PARIS 3 (Agerpres). — In urma 
unui accident de circulație, oare a 
avut loc la Paris, Abdelkader Ben 
Barka, împreună cu um ofițer de 
poliție și-a pierdut viața. Abdelka
der Ben Barka, fratele fostului li
der al opoziției marocane Ben Bar
ka, se afla în capitala Franței pen
tru a asista la procesul legat de 
asasinarea fratelui său.

PE SCURT
+ CAIRO. După cum anun

ță ageniția France Presse, Co
mitetul însărcinat ou lichidarea 
rămășițelor feudale în RA.U: 
a hotărît să pună sub seches
tru toate terenurile aparținând, 
persoanelor care au domiciliul 
permanent în străinătate.

♦ HELSINKI. In marele am
fiteatru al Universității din 
Helsinki a avut Ioc solemnita
tea înmînării Premiului inter
național Lenin „Pentru întări
rea păcii între popoare" lui 
Mirjam Vire-Tuominen, cunos
cută activistă pe tărîm social, 
secretar general al organizației 
partizanilor păcii din Finlanda

0 PARIS. Louis Saget, noul 
guvernator al Franței în Soma
lia franceză, a avut o întreve
dere cu președintele Franței, 
generalul de Gaulle. Cu acest 
prilej au fost abordate unele 
probleme privind evoluția po 
lilică în Somalia franceză.

+ ROMA. Un comunicat ai 
Ministerului italian al apărării 
anunță că în cursu-l ultimelor 
trei ani s-au prăbușit 13 avi
oane de tipul ,,Starfighter F-104 
G" aparținând forțelor armate 
aeriene ale Italiei. lin urma a- 
cest-or accidente, șapte paloți 
și-au pierdut*Viata.

fostul președinte al guvernului, ge
neralul Hassan al Amri, și Moham
med Noman, fost membru al Consi
liului republican. Potrivit ziarului ci
tat, foștii politicieni se fac vino
vat! de „a fi întreținut legături cu 
străinătatea. în vederea înlăturării 
regimului vemenit".
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