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Dragi tovarăși,

Conferința dumneavoastră, che
mată să analizeze activitatea orga
nizațiilor studențești și să traseze 
sarcinile lor de viitor, capătă o 
importanță și mai mare prin aceea 
că ea coincide Cu împlinirea a 10 
ani de la înființarea Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din România.

Cu acest prilej vă felicit din toa
tă inima și vă aduc dumneavoastră, 
tuturor studenților din patria noas
tră, un salut călduros din partea 
Comitetului Central al Partidului, 
a Consiliului de Stat și a guver
nului. (Aplauze prelungite).

Uniunea Asociațiilor Studenților 
a! desfășurat o activitate rodnică, 
a adus o contribuție valoroasă la 
înfăptuirea politicii partidului de 
educare și pregătire a tinerelor 
generații de intelectuali ai Roma
nței socialiste. Zeci și zeci de mii 

^jde specialiști care au absolvit în 
'"■acești ani învățămîntul superior 

își amintesc cu plăcere de anii 
studenției, de activitatea desfășu
rată în rîndul asociațiilor, studen
țești, care au contribuit la forjna- 
rea lor ca intelectuali și cetățeni 
devotați construcției socialiste. In 
acest' deceniu de activitate, Uniu
nea Asociațiilor Studenților din 
Rbmânia și-â dovedit pe deplin u- 
tilitatea, și-a îndeplinit cu cinste 
menirea de organizație revoluțio
nară a studenților. (Aplauze).

Dezvoltarea neîntreruptă a eco
nomiei naționale, amploarea pe ca
re o capătă activitatea științifică, 

t răspîndirea culturii, înflorirea în
tregii noastre societăți fac necesar, 
an de an, un număr tot mai mare 
de specialiști cu studii superioare 
îh toate domeniile vieții sociale. 
Pentru satisfacerea acestor necesi
tăți în continuă creștere, statul 
nostru face mari eforturi materiale 
și financiare. In universitățile și 
institutele de învățămînt superior 
din România învață astăzi peste 
136 000 de studenți. Numai în a- 
cest an au intrat pe porțile facul
tăților circa 30 000 de tineri și ti
nere. Anual, cheltuielile alocate de 
stat pentru fiecare student se ridi
că în medie la aproape 12 000 lei. 
Dezvoltarea și construirea noilor 
șpații de învățămînt, înzestrarea 
laboratoarelor cu aparatură și uti
laj modern asigură condiții tot mai 
bune pentru desfășurarea procesu
lui de învățămînt, pentru . studiu. 
A sporit considerabil numărul că
minelor și cantinelor, astfel încît 
în prezent circa 60 la sută din nu
mărul studenților locuiesc în că
mine, și iau masa la cantine. Avînd 
asigurate astfel de condiții de stu
diu și de viață, studenții. își pot 
concentra toate forțele spre învă
țătură, pentru a-și însuși o înaltă 
pregătire științifică și .culturală.

Analizînd organizarea și desfă
șurarea procesului de învățămînt, 
activitatea de formare a noilor ge
nerații de intelectuali ai patriei, 
putem spune că ele au dat rezul
tate bune. Aproape în totalitatea 
ei; studențimea tării învață cu con
știinciozitate, își însușește cu rîv- 
nă noile cuceriri ale științei și 
tehnicii, se pregătește cu spirit de 
răspundere pentru ca mîine. să-și 
poată aduce contribuția activă la 
riiătettța Operă de edificare a noii 
Societăți, de înflorire , a națiunii 
noastre socialiste. (Vii aplauze).

■ Folosesc acest prilej pentru a 
fesnrima aprecierea pozitivă a- con
ducerii partidului și statului fată 
de activitatea intensă si rodnică 
desfășurată de valorosul corp di
dactic al țării noastre. (Aplauze). 
Profesorii, conferențiarii, asistenții, 
întregul personal didactic și știin

Zncepînd de luni dimineața. Palatul Marii Adunări 
Naționale găzduiește, timp de două zile, cea de-a Vl-a 
Conferință a Uniunii Asociațiilor Studenților din Remiblica 
Socialistă România.

Participă aproape 5Q0 de delegați aleși de tineretul stu
dios din cele 15 centre universitare ale țării și numeroși 
invitați. Pe ordinea de zi â Conferinței sînt însctiSe t Rd- 
portul Consiliului U.A.S.R. cu - privire la activitatea desfă- 
șutată in perioada dintfe Conferința a V-a și Conferința 
a Vl-a a U.A.S.R. și sarcinile de viitor, ale asociațtUor st 
denților; Raportul Comisiei de cenzori; Modificări la Sta
tutul Asociațiilor Studenților din Republica Sociallijtă Ro- 
mâtiia; Alegerea Consiliului Uniunii Asociațiilor Studen
ților din Republica Socialistă România și a Comisiei de 
cenzori. ' . t

Ora 10. In sala conferinței sosesc tovarășii i Nicola# 
Ceaușescu, Chivu Stoica, ion Gheorghe Maurer, (JheOTghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, Alizxandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, llie Verdeț, I.eonte Răutu, 
Manea Mănescu, Virgil Trofin. Delegații si inv&qtii au 
întâmpinat cu căldură și entuziasm pe conducătorii parti
dului .și statului, ' mgnifestindu-și dragostea și atașamentul' 
profund' față de partid. Sub cupola Palatului M.’A.N. aii 
răsunat imnuri studențești și cîntece revoluționare.

In sală se află membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui, conducători ai unor instituții centrale fi organizații 
obștești, personalități ale vieții noastre științifice și' cul
turale, rectori ai instituțiilor de învățămînt superior, pro
fesori universitari și- alte cadre didactice, activiști, de 
partid, ăi U.T.C.. și U.A.S.R., elevi din clasele a X-a și a 
X.I-a ale liceelor din Capitală.

Delegații la Conferință au adoptat ordinea de zi.
Pritnit cu vii și îndelungi aplauze, a luat cuvîntul țo- 

varașiil Nicolae Ceaușesisu. in repetate 1‘îtitbiri, eUvintareu 
secretăriilui general al C.C. al P.C.R a fost subliniată 
puternice aplauze.

Un grup de studente și studenți a oferit buchete de 
flori conducătorilor de partid și de Stat.

La primul punct al ordinii de zi, -Mlsgea. Angelescu, 
președintele Consiliului U.A.Ș.R., a prezentat Raportul Con
siliului U.A.S.R. ;

Raportul Comisiei de cenzori a fost prezentat de Rie 
Simon, președintele Comisiei.

Au început, apoi discuțiile la rapoarte. Au luat cuvîn
tul delegații: Nicolae Virgil Irimie, asistent universitar, 
președintele ,C..U A.S, București, Emil Uncheșăl, asistent 
universitar, președintele C.U-.A.S. Iași, Ștefan MihăilesSu, 
student la. Institutul politehnic din Timișoara, lia Maria 
Păcurarii, asistent universitar la Universitatea ăia Cluj, 
Kikeli Pali, student la I.M.F.-Tg. Mureș, Emiliqn Standu, 
student la Universitatea din București, și Danielă Ț mciur 
studentă la Unweisitatea din Craiova. •

i - După-amiază, lucrările conferinței s-au desfășurat în 
cadrul a patru comisii pe probleme: profesional-științifice; 
cultural-artistice; turistice și sportive; social-gospgdărești și 
de asistență medico-sanitată.

Lucrările continuă.
(Ager preș)

țific din învățămîntul superior își 
îndeplinesc cu cinste îndatorirea 
nobilă pe care le-a încredințat-o 
societatea, de a educa și . forma 
noile generații de intelectuali ai 
României socialiste. Prin munca 
lor pasionată, animată de spirit 
patriotic," desfășurată atît în proce
sul de învățămînt cît și în cerce
tarea științifică — activități inse
parabile — cadrele din învățămîri- 
tul superior aduc o 'contribuție în
semnată la 'înfăptuirea ’ politicii 
partidului de desăvîrsire a con
strucției socialiste, la crearea con
dițiilor necesare trecerii la făuri
rea societății comuniste.

Doresc să folosesc această îm
prejurare pentru a saluta în nu
mele conducerii partidului și sta
tului pe toți dascălii Și cărturarii 
care de la înălțimea catedrei" uni
versitare transmit noilor generații 
mesajul culturii și științei înain
tate. (Aplauze prelungite).

Dragi tovarăși.

Ga în toate domeniile de activi
tate, și îh ■ învățămîntul superior 
parcurgem an de an un proces de 
contihuă perfecționare. N-am pro
ceda însă just dacă n-am eviden
ția lipsurile și neajunsurile care ce 
mai manifestă .în acest important 
sector hi yfețiî: sociale. Dezvăluirea 
lipsurilor ne ajută să cunoaștem 
și săînțelegem mai bine stările 
de lucruri din fiecare comparti
ment al construcției socialiste, ne 
dă posibilitatea Să stabilim măsu

rile cele mai indicate pentru îmbu
nătățirea" continuă a muhrii, pen
tru asigurarea: mersului fot fliai 
hotărît înainte.

Trebuie să spunem că în desfă
șurarea procesului de învățămînt 
nu Se asigură întotdeauna înar
marea studenților - cu cefe mai noi 
cunoștințe științifice.: Deși s-ă dis
cutat mult și s-au făcut numeroase 
propuneri în vederea îmbunătățirii 
programelor, cursurilor și sistemu
lui de predare, practic s-a făcut 
încă puțin în această direcție de 
către cadrele ce lucrează îh învă
țămîntul superior, de către" condu
cerile" institutelor^ cfe. Către ‘Ministe
rul Invățămîntuluî. Considerăm că 
este necesar să se acționeze cu 
maî multă hotărîre pentru aplica
rea în viață a măsurilor Stabilite 
privind ridicarea continuă a nive
lului științific al învătătnîntului 
nostru superior.

Este necesar ca toate conducerile 
institutelor de învățătnînt. superior, 
Ministerul Invățămîntului să acor
de o atenție mai măre' .îmbunătă
țirii conținutului lecțiilor, "asigură
rii cursurilor și materialelor didac
tice necesare predării în bune con
diții a tuturor disciplinelor ști
ințifice. ■ ■ ■:

O altă problema asupra căreia i .» .
s-a discutat și se discută destul de 
mult — dar care nu și-ja găsit.încă 
o rezolvare corespunzătoare — 
este legarea ma: "ins: a îhvătă- 
mîntului superior , de, viață, de

(Continuare în pag’, c 2^0)

COMUNICAT
Cu privire la vizita

în Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe

al Finlandei 
Ahti Karjalainen

'La invitația guvernului Repu
blicii Socialiste România, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Finlanda, Ahti Karjalainen, îrjv 
preună" cu soția, a făcut o vizită 
oficială în România, între 15 și 20 
februarie 1967.

Ministrul afacerilor externe Ahti 
Karjalainen, soția sa și persoanele 
care l-au însoțit au vizitat monu
mente istorice și noi cartiere de 
locuințe din orașele București și 
Brașov și au luat cunoștință de 
progresele economice și sociale 
realizate în România. Au fost vi
zitate, de asemenea, schele petro
lifere din regiunea Ploiești.

Ministrul Ahti Karjalainen a 
fost primit de secretarul general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, ' Nicolae 
Ceaușescu, de președintele Consi
liului de Stat, Chivu Stoica, și de 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer.

Ministrul afacerilor externe al 
Finlandei, Ahti Karjalainen, a 
avut convorbiri cu ministrul afa
cerilor externe al României, Cor- 
neliu Mănescrî, într-o atmosferă de 
prietenie și sinceritate, cu privire 
lă unele probleme de politică in
ternațională care interesează cele 
două țări și cu privire la butiele 
relațij statornicite între România 
si Finlanda. ■ ■ - -

Cei ioi miniștri au apreciat că 
dezvoltarea între state a unor re
lații bazate pe egalitate și respect 
mutual joacă ufi rol important 
pentru întărirea. păcii și securității 
în lume.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru -întărirea eficacității Orga
nizației Națiunilor Unite ca tn- 
struăient de "cooperare internațio
nală pe baza principiilor înscrise 
în CartăEvidențiind însemnata 
tea obiectivului dezarmării gene
rale și a măsurilor menite să du
că Ia realizarea sa, cele două părți 
și-au reafirmat sprijinul, pentru 
crearea în Europa și în alte regiuni 
ale lumii a unor zone denucleari- 
zate.'

In cursul convorbirilor pe care 
le-ău avut, cei doi miniștri ai a-

Oaspetele finlandez 
a plecat spre patrie

Luni dimintața a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie, ministrul 
afacerilor eiterne al Finlandei, Ahti 
Karjalainen, cu soția, care la in
vitația guvernului român a făcut 
o vizită oficială în țara noastră 
Ministrul finlandez a fost însoțit 
de funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe al Fin
landei.

ta plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți Corneliu Mă
nescu, cu soția, Mircea Malița, ad

Prezentarea scrisorilor de atredilare de (Kre 
âmtadoiui exiraordinar si plenipotențiar 

al llertlirii Ghana In Rennhlica Socialista România
La 20 februarie, ambasadorul ex

traordinar și plenipotențiar al Re- , 
publicii .Ghana în Republica So
cialistă România, ‘ K. D. Gwira, a 
prezentat scrisorile de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Spcialiște România, Chivu 
Stoica.

Gu acest prilej, președintele Con
siliului" de Stat, Chivu Stoica, și 
K. D. Gwira, ambasadorul Republi
cii Ghana, au rostit cuvîntări.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare,' președintele

facerilor externe au constatat, că 
în Europa se manifestă, într-un 
mpd îmbucurător, o viguroasă ■ as
pirație de reducere a încordării, 
de consolidare a păcii și de cola
borare mai strînsă și mai activă 
între țâri, cu toate deosebirile 
existente între’ sistemele lor -eco
nomice și sociale. Există toate ra
țiunile ca această evoluție să con
tinue. In acest spirit, cete: două 
părți și-au exprimat hotărîrea de 
a continua eforturile, împreună cu 
toate celelalte state interesate, în 
vederea traducerii în viață* a pre
vederilor rezoluției O.N.U. cu pri
vire la acțiuni pe plata regional în 
vederea îmbunătățirii, relațiilor de 
bună vecinătate între state euro* 
p’ene aparținînd unor sisteme so
ciale și politice diferite.

Ministrul Ahti Karjalainen i a 
avut, de -asemenea, convorbiri cu 
ministrul ... comerțului exterior, 
Gheorghe Cioară. Cu prilejul vi
zitei. s-a semnat Aranjamentul co
mercial româno-finlandez pentru 
perioada 1967-1970. Acest aranja
ment prevede sporirea schimburi
lor comerciale dintre cele două 
țări și diversificarea produselor 
care vor face obiectul importuri
lor și exporturilor.

Ambele părți au convenit âsu-' 
. pra oportunității unor măsuri 

practice pentru! intensificarea- șî 
adîncirea .continuă -a* raporturilor. 
de cooperâre comerciale și econo* 
mice româno-finlandeze.

Cei . doi miniștri ai afacerWf $l>- 
teme au- constatat că, în ultimul 
timp, schimburile culturale dintre 
țările lor se dezvoltă favorabil. Ei 
si-au exprimat-dorința de a inten
sifica si a lărgi continuu aceaslt 
cooperare.

Ministrul Ahti Karjalainen a a- 
dresat. în numele guvetnultii fin- 
laiidez, președintelui Consiliului 

■ de Miniștri-, Ion Gheorghe Maurer, 
și ministrul afacerilor externe. 
Gorneliu Mănțsfcu. invitația de a 
face" o vizită oficială în Finlanda 
Invitația a fost acceptată Cu plă
cere. Data acestei vizite va fi fi
xată ulterior pe cale diplomatică.

junct al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Răuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Ion 
Pas, președintele Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, Nicolae Vancea,. ambasa
dorul României la (Helsinki, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor externe.

Au fost de fată Bjorn-Olof Georg 
Alhoim, ambasadorul Finlandei la 
București, și membrii ambasadei.

țAgetbres)

Consiliului de Stat, Chivu Stoida, 
a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul extraordinar, și pleni
potențiar al Republicii Ghana, K. D. 
Gwira.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au. luat parte Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Șt«t 
și Mircea Malița, adjunct1 al minis
trului afacerilor externe.

Ambasadorul K. D- Gwira a:fost 
însoțit de colaboratori' ai ambasa
dei.

(Agerpres)
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practică. Modul actual de organi
zare a practicii, a contactului stu
denților cu realitățile producției 

- și vieții sociale nu oferă acestora 
posibilitatea de a-și însuși cunoștințe 
practice, temeinice, astfel ca la ie
șirea din universitate să poată 
munci cu cea'mai înaltă compe
tență în sectorul încredințat. Tre
buie să se manifeste o grijă spo
rită pentru îmbunătățirea desfășu
rării practicii! în producție a stu
denților. Ește necesar să fie lichi
date tendințele de transformare a 
prâcticii într-o îndeletnicire for
mală, să se ia măsuri pentru ca 
perioada pe care studentul o pe
trece în unitățile productive să fie 
valorificată la maximum, atît pen
tru dezvoltarea cunoștințelor săle 
profesionale, cît și pentru integrarea 
viitorului specialist în atmosfera pro
prie activității productive, în ambi
anța specifică domeniului pentru 
care se pregătește. Trebuie să 
ținem seama mai mult de expe
riența din trecut a șcblii noastre, 
cît și de experiența învățămîntu- 
lui superior din țările avansate, 
pentru a asigura legarea strînsă 
a întregului învățămînt de viață, 
de activitatea practică.

O problemă care trebuie să ne 
rețină in mod deosebit atenția es
te faptul că în facultățile noastre 
mai există un număr de studenți, 
este drept din ce în ce mai mic, 
care nu depun toate străduințele 
pentru a-și însuși cunoștințele pro
fesiunii alese. In unele secții de 
la cîteva facultăți din București, 
din totalul celor înscriși în anul 
I, au absolvit cursurile în termen 
abia 30-40 la sută. Asemenea stări 
de lucruri impun Ministerului In- 
vățămîntylui și conducerilor insti
tutelor respective să studieze atent 
cauzele l«r, să ia mături cores
punzătoare.

Sînt, de asemenea, unele mani
festări de indisciplină, de încăl
care a normelor de conviețuire so
cială în rîndul unor studenți față 
de care nici corpul profesoral, nici 
organiiațiile de pârtia, de țJ.Ț.C. 
și asociațiile studențești nu dove
desc exigența necesară. Se mai 
găsesc, din păcate, unii studenți 
Cgi-e consideră că societatea are 
toate obligațiile fată de ei, în timp 
ce lor nu le revine nici o obliga
ție față de societate. £i nu înțeleg 
suficient de bine răspunderea ce O 
ău față de oamenii muncii, care 
le asigură, prin eforturile lor, con
diții optime de învățătură.

Principala cerință pe care parti
dul, statul, întreaga societate o 
pun în fața învățămîntului supe
rior este ridicarea calității proce
sului de instrucție și educație la 
nivelul marii revoluții științifice 
contemporane.

Conducerile institutelor de în- 
vățămînt superior, Ministerul !n- 
vfițămîntului poartă răspunderea 
nemijlocită pentru nivelul știin
țific și pedagogie la care se desfă
șoară pt-ocesul instructiv în învă- 
țămîntul superior, pentru intro
ducerea noilor cuceriri ale științei 
în predarea tuturor disciplinelor 
universitare. Ministerul Invățămîn- 
tului trebuie să acorde o impor
tanță deosebită îmbunătățirii con
tinue a organizării institutelor de 
învățămînt superior, să exercite un 
control sistematic și eficient asu
pra felului în care se aplică poli
tica partidului și guvernului în do- 
iheniul pregătirii intelectualității 
țării noastre.

Corpul profesoral are datoria de 
a asigura promovarea în institu
tele de învățămînt superior a 
unui înalt spirit științific univer
sitar, a unei exigențe ridicate atît 
față de activitatea didactică pro
prie, cît și fată de nivelul pre
gătirii studenților, de a dezvolta 
îh rîndul masei tineretului studios 
pasiunea pentru cercetarea știin
țifică, pentru însușirea celor mai 
noi cuceriri ale gîndirii și cunoaș
terii umane contemporane. In acest 
scop trebuie folosite toate condi
țiile șl posibilitățile oferite de in
stitute și universități, laboratoa
rele, activitatea de cercetare a ca
tedrelor, a corpului profesoral, în
treaga bază materială de cerce
tare existentă în învățămîntul su- 
pKafwr.

Tradițiile progresiste ale învăță
mîntului superior din țara noas
tră, cît și practica avansată' a pe
dagogiei universitare internațio
nale demonstrează importanța deo
sebită pe care o are crearea unor 
strînse relații de muncă, studiu 
și cercetare între corpul profe
soral Și mase studenților. Dorința 
lor de a pătrunde cît mai adînc tai
nele științelor, de a-și lărgi con
tinuu orizontul cunoștințelor de 
specialitate și de cultură generală, 
trebuie să găsească la profesori 
cea mai profundă solicitudine și 
grijă în orientarea pașilor pe ca
lea studiului, pe calea cristalizării 
trăsăturilor înaintate : ale intelec
tualului de tip nou.

Cadrelor din învățămîntul supe
rior le revine răspunderea de a 
asigura ! atît îmbunătățirea con
tinuă a procesului de învățămînt, 
cît și educarea și formarea con
cepției despre viață și lume a stu
denților. Este neeesar ca toate ca
drele din învățămîntul superior, 
inclusiv profesorul universitar, să 
participe activ și îndeaproape la 
îndrumarea studenților, atît la în
vățătură, cît și în întreaga lor 
comportare și viață.

Un rol de mare însemnătate în 
desfășurarea întregului proces de 
învățămînt și în activitatea de e- 
ducare a studenților revine orga
nizațiilor de partid, U.T.C. și aso
ciațiilor studențești. Punînd în 
centrul atenției lor buna organi
zare a studiului, ele trebuie să-i 
mobilizeze pe studenți să participe 
activ la întreaga viață universi
tară, să le dezvolte interesul pen
tru activitatea practică, pentru 
cercetarea științifică, să cultive 
trăsăturile omului nou, construc
tor al societății socialiste.

Trebuie să avem în vedere că, 
sub diferite forme, concepții îna
poiate, unele venite din afară, ’și 
mai găsesc teren de manifestare 
în țara noastră, inclusiv în rîndul 
unor Studenți. De aceea, este ne
cesar ca organizațiile de partid și 
de tineret să desfășoare o largă 
activitate poljtîco-edueativă de 
combatere a ideilor și concepți
ilor retrograde; ele trebuie să pu
nă în centrul preocupărilor educa
rea studenților în spiritul mar- 
xism-lenjnismului, al patriotismu
lui socialist, al solidarității inter
naționale cu lupta forțelor1 progre
siste ale epocii noastre, pentru 
cauza socialismului, pentru liber
tate națională și socială, pentru 
democrație și pace în întreaga 
lume. (Aplauze puternice).

Organizațiile de partid, U.T.C. 
și asociațiile studențești trebuie să 
acorde mai multă atenție întăririi 
disciplinei și ordinii în viața stu
dențească, în cămine, să creeze o 
opinie publică împotriva tuturor 
manifestărilor de indisciplină, a 
abaterilor de la normele de con
duită socialistă. Studentul, intelec
tualul nou, constructor al socialis
mului și comunismului, trebuie să 
se caracterizeze printr-o atitudine 
de înaltă răspundere față de so
cietate, prin corectitudine cetățe
nească, să fie purtătorul și pro
motorul concepțiilor înaintate 
despre lume și viață, ale teoriilor 
științifice cele mai avansate.

Atribuții importante revin aso
ciațiilor studențești în înfăptuirea 
politicii partidului și statului. de 
îmbunătățire continuă a condiți
ilor de viață și de studiu ale stu
denților, jn valorificarea tuturor 
condițiilor și posibilităților mate
riale create în acest sens; ele 
trebuie să cultive, de asemenea, 
în rîndul studenților grija pentru 
bunurile obștești, pentru conser
varea și întreținerea lor în cele 
mai bune condiții.

Cerințele tot mai mari puse în 
fața studențimii pentru îmbogă
țirea orizontului lor cultural, pre
cum și necesitatea firească pe 
care o simt tinerii de a duce o 
viață spirituală cît mai bogată, 
impun asociațiilor studențești să-și 
îmbunătățească continuu activita
tea de organizare plăcută și in
structivă a timpului liber al stu
denților.

Avem toate condițiile pentru ca, 
în scurt timp, să lichidăm neajun
surile și lipsurile ce se mai mani
festă în învățămîntul superior, să 
îmbunătățim întregul proces de 
învățămînt la nivelul marilor ce

rințe ale etapei tumultoase prin 
care trece poporul român, întrea
ga noastră societate.

Rezultatele de pînă acum, mun
ca—rodnică a valorosului nostru 
corp universitar, a harnicei noas
tre studențimi sînt garanția că 
învățămîntul superior din Româ
nia va răspunde într-o măsură tot 
mai mane cerințelor dezvoltării e- 
conomiei, culturii, întregii noastre 
societăți socialiste. (Aplauze pre
lungite).

Socialismul și comunismul se 
construiesc pe baza și eu ajutorul 
științei, a întregului tezaur de va
lori științifice și culturale create 
de omenire, a tot ceea ce a dat 
mai de preț gîndirea umană în 
domeniul cunoașterii. Fără însuși
rea și aplicarea în practică a tot 
ceea ce este nou în știință și teh
nica contemporană nu este posi
bilă construirea societății socialiste 
și comuniste.

Tineretului din țara noastră îi 
sînt deschise toate drumurile spre 
piscurile cele mai înalte ale ști
inței și culturii. Nu pregetați ni
mic, dragi tineri, pentru a vă în
suși cît mai mult din minunatele 
cuceriri ale cunoașterii umane. 
Invățați și pregătiți-vă cu sîrguin- 
ță pentru activitatea productivă, 
pentru viață, pentru a vă aduce 
contribuția la progresul continuu 
al societății noastre socialiste, la 
înflorirea științei și culturii națio
nale. la progresul spiritual uni
versal. (Aplauze furtunoase).

Istoria patriei noastre, ca și în
treaga istorie universală, oferă ne
numărate exemple înălțătoare din 
munca și lupta generațiilor tinere 
caie întotdeauna s-au aflat în pri
mele rînduri ale mișcării pentru 
progres social și eliberare națio
nală. Ce minunate exemple de e- 
roism și dăruire de sine oferă ge
nerațiile revoluției din 1848, ale 
Unirii Principatelor Române, genera
țiile care nu și-au precupețit viața în 
războiul de independență națională 
și care au luptat pentru înfăptuirea 
unității statului național român. 
Vor rămîne în veci înscrise cu li
tere de aur generațiile care au pus 
bazele mișcării muncitorești, ale 
Partidului Comunist Român, gene
rațiile de tineri comuniști care 
s-au jertfit pentru eliberarea na
țională șî socială a patriei noastre. 
Nepieritoare sînt actele de vitejie 
si eroism ale celor ce au înfăptuit 
insurecția armată, care au eliberat 
patria de sub jugul fascist, care 
au luptat în războiul contra fascis
mului pînă la victoria finală. Va 
rămîne înscrisă de-a pururi în ma
rea carte a Istoriei patriei munca 
eroică a generațiilor care au făurit 
epopeea construcției socialiste. 
(Aplauze puternice). întot
deauna, de-a lungul trecutului 
frămîntat al tării noastre, tineretul 
s-a aflat, laolaltă cu cele mai îna
intate forțe ale societății, în pri
mele rînduri ale luptei pentru eli
berarea națională șî socială, pentru 
progres și civilizație, pentru dez
voltarea și prosperitatea patriei.

Fie ca exemplul genera
țiilor care au înălțat, prin 
munca si lupta lor, România 
pe culmile civilizației de azi, să 
însuflețească întotdeauna tinerele 
vlăstare ale poporului nostru, pen
tru a-și pune întreaga pricepere și 
forță în slujba patriei, a înfloririi 
națiunii noastre socialiste. (Aplauze 
puternice). Invățînd,' însușindu-și 
știința cea mai înaintată, muncind 
acolo unde o cer interesele socie
tății, tineretul intelectual își va 
aduce contribuția la înfăptuirea pro
gramului de desăvîrșire a construc
ției socialiste, Ia ridicarea bunăstă
rii întregului popor român. (Aplau
ze furtunoase).

Dragi tovarăși,

In epoca actuală de mari prefa
ceri revoluționare există o Strînsă 
interdependență între sarcinile na
ționale ale construcției socialiste 
și sarcina întăririi continue a so
lidarității internaționale cu popoa
rele frățești ale țărilor socialiste, 
cu oamenii muncii din întreaga 
lume, cu forțele antiimperialiste 
și iubitoare de pace de pretutin
deni. îndeplinirea acestor sarcini 
pune în fata fiecărui partid comu
nist, a fiecărui stat socialist răs
punderi deosebite. Cu cît sînt mai 
mari rezultatele obținute de fieca
re țară în construcția socialistă, cu 

atît mai mare este contribuția sa 
la cauza generală a socialismului, 
la lupta pentru victoria păcii și pro
gresului în lume. (Aplauze).

Bate cunoscută activitatea intensă 
desfășurată de partidul și guvernul 
țării noastre pe arena vieții inter
naționale, pentru dezvoltarea co
operării cu alte state, în slujba 
cauzei destinderii și securității in
ternaționale.

Irț centrul politicii externe a Ro
mâniei stă prietenia, alianța fră
țească și colaborarea multilaterală 
cu toate țările socialiste. Intîlnirile 
și contactele pe care le-am avut 
în ultimul timp cu conducătorii de 
partid și de stat din țările socialis
te, schimburile de delegații pe li
nie de partid și de stat, dezvoltarea 
relațiilor politice, economice, teh
nice, științifice, culturale și din 

i alte domenii între România și ce
lelalte țări socialiste reprezintă o 
contribuție prețioasă la întărirea 
prieteniei și solidarității frățești a 
țărilor sistemului socialist mondial, 
la cauza unității țărilor socialiste. 
(Aplauze).

Pornind de la răspunderea față 
de poporul român, precum și de la 
răspunderea internaționalistă față 
de mișcarea comunistă și munci
torească, față de forțele antiimpe
rialiste, partidul nostru militează 
cu hotărîre pentru a împiedica a- 
dîncirea sciziunii în cadrul mișcării 
comuniste mondiale, își aduce con
tribuția activă la cauza unității ță
rilor socialiste, a mișcării comunis-' 
te și muncitorești internaționale, a 
forțelor antiimperialiste, ale pro
gresului și păcii de pretutindeni.

Călăuzită de dezideratele actuale 
ale vieții internaționale contempo
rane, țara noastră își lărgește și 
intensifică totodată relațiile de co
laborare cu toate statele lumii, in
diferent de orînduirea socială. In 
acest spirit. România a întreprins 
în ultima vreme numeroase acțiuni 
politice și diplomatice internațio
nale. Au avut ioc schimburi de 
vizite și tratative între reprezen
tanții tării noastre și ai unui șir 
de țări din Europa, Africa, Asia, 
America Latină. Cu acest prilej s-au 
purtat discuții utile, în spirit de 
stimă, respect și înțelegere reci
procă, îi) legătură cu problemele 
privind dezvoltarea relațiilor între 
România și țările respective, pre
cum și în legătură cu o serie de 
probleme fundamentale ale dezvol
tării sociale și politice ale lumii 
contemporane, ale vieții internațio
nale. Aceasta, fără îndoială, nu 
poate sluji decît cauzei păcii și 
securității internaționale, dezvoltă
rii relațiilor între state, întăririi 
încrederii între popoare.

Partidul și guvernul țării noastre 
acordă o însemnătate de prim or
din creării unui climat de pace, 
colaborare și bună vecinătate între 
toate statele clin regiunea Balca
nilor și Mării Adriatice, indiferent 
de orînduirea Ier socială. Sînt cu
noscute inițiativele întreprinse de 
România de-a lungul anilor în a- 
ceastă direcție, eforturile perseve
rente depuse pentru intensificarea 
relațiilor de colaborare multilate
rală cu țările balcanice, corespun
zător intereselor vitale ale popoa
relor din această regiune, dornice 
să trăiască în pace și bună înțe
legere, să dezvolte colaborarea lor 
tradițională, contribuind prin a- 
ceasta la destinderea politică de 
pe continentul nostru.

România întreține în prezent re
lații diplomatice cu un număr im
portant de state de pe toate con
tinentele și, în același timp, ac
ționează cp perseverentă în spiri
tul extinderii legăturilor sale poli
tice, economice și diplomatice, al 
normalizării raporturilor cu alte 
țări, în interesul reciproc precum 
și al cauzei generale a păcii.

Partidul și guvernul țării noastre 
au subliniat în repetate rînduri că 
temelia trainică pe care se pot clădi 
relații noi de colaborare între state, 
factorul principal ce poate asigura 
însănătoșirea atmosferei interna
ționale, lichidarea încordării și 
neîncrederii dintre state, îl con
stituie respectarea strictă a drep
tului sacru pe care îl are fiecare 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
de a-și alegă drumul dezvoltării 
și forma de organizare socială fă-( 
ră amestec din afară, corespunză
tor voinței și aspirațiilor șale. 
(Aplauze prelungite).

Pornind de la aceste conside
rente, țara noastră militează nea
bătut pentru promovarea în re
lațiile cu alte țări și în întreaga viață 
internațională a principiilor intan
gibile ale suveranității și indepen
denței naționale, egalității în drep
turi și neamestecului în treburile 
interne ale altor țări, avantajului 
reciproc. Aplicarea acestor prin
cipii reprezintă în epoca noastră 
condiția fundamentală a raportu
rilor normale între țări, a evitării 
conflictelor interstatale, a zădăr
nicirii planurilor agresive ale cer
curilor imperialiste. Desfășurarea 
evenimentelor demonstrează pas 
cu pas justețea politicii bazate pe 
aceste principii, ce capătă o tot 
mai largă recunoaștere internațio
nală și se impun cu vigoare în 
relațiile dintre state, devin un 
moto al vieții politice internațio
nale contemporane.

Un eveniment însemnat în viața 
politică europeană și internațională 
l-a constituit Consfătuirea țărilor 
socialiste participante la Tratatul 
de la Varșovia care a avut loc jn 
iulie anul trecut la București. Des
fășurarea ulterioară a vieții in
ternaționale a demonstrat juste
țea și viabilitatea principiilor în
scrise în Declarația de la Bucu
rești, faptul că ideile și propunerile 
formulate de țările socialiste își 
fac tot mai mult loc în conștiința 
popoarelor dornice să-și clădească i 
relațiile de colaborare pe baze noi, 
să înlăture pericolul izbucnirii pe 
acest continent a unui nou război 
distrugător, să întărească pacea 
și securitatea. Ele găsesc un ecou 
profund în opinia publică, în rjn- 
dul factorilor de răspundere ai -, 
vieții politice și cercurilor guver
namentale din occident.

Desigur, cercurile imperialiste 
reacționare, în primul rînd impe
rialismul american, inclusiv for
țele neonaziste și revanșarde din 
Republica Federală a Germaniei, 
în dorința de a-șj menține poziți
ile. se opun procesului de destin, 
dere și acționează pentru a menține 
reziduurile războiului rece, ale 
neîncrederii între statele europene, 
pentru conservarea și întărirea 
blocurilor agresive si continuarea 
cursei înarmărilor.

Analiza situației politice din Eu
ropa, a condițiilor noi și a rapor-'' 
tului de forțe actual vădește ac
centuarea izolării cercurilor reac
ționare, întărirea pozițiilor forțe
lor care se pronunță pentru o po
litică realistă de securitate euro
peană, pentru excluderea posibili
tății izbucnirii unui nou război

Una din caracteristicile esențiale 
ale dezvoltării contemporane o 
constituie faptul că un nu
măr din ce în ce măi marș de 
țări, conștiente de răspunderea ce 
revine fiecăreia pentru destinele 
păcii, își aduce contribuția tpt mai 
activă la găsirea soluțiilor pentru 
reglementarea problemelor liti
gioase în spiritul înțelegerii șj se
curității internaționale.

Declarația de la București oferă 
un program constructiv în această 
direcție, subliniază necesitatea în
lăturării, rînd pe rînd, a surselor 
de încordare care acționează pe 
continent. In această ordine de 
idei, salutare pentru pacea și se
curitatea europeană ar fi lichida
rea bazelor militare străine de pe 
teritoriu] altor state, retragerea tru
pelor americane din Europa, retra
gerea tuturor trupelor de ps teri
toriul altor state în granițele na
ționale. împiedicarea accesului Re
publicii Federale a Germaniei Ia 
arma nucleară. O importanță deo
sebită are continuarea eforturilor 
pentru realizarea unor progrese 
concrete în vederea dezarmării, și 
în special a unor măsuri eficace 
pentru dezarmarea nucleară- Este 
tot mai larg îmbrățișată ideea. 
susținută de țările socialiste, că 
efecte deosebit de favorabile asu
pra relațiilor internaționale din 
Europa și djn întreaga lume ar 
avea desființarea pactului agresiv 
N.A.T.O. și concomitent a Tratatu
lui de la Varșovia. Așa cum s-a 
subliniat in Declarația de la Bu
curești. o condiție importantă pen 
tru întărirea păcii și securității în 
Europa o constituie inviolabilitatea 
granițelor stabilite după cel de-al 
doilea război mondial.

(Continuare in pag. a 3-a)
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Realitatea arată că orice nouă 
acțiune care înlătură piedicile și 
barierele artificiale în calea cola
borării intre țările europene con
tribuie la slăbirea pozițiilor for
țelor reacționare, dă noi energii 
și speranțe forțelor progresiste, 
mobilizează cercuri tot mai largi 
ale opiniei publice la activitatea 
practică în favoarea securității 
europene și a păcii.

România pornește de la princi
piul că o premiză a însănătoșirii 
atmosferei în Europa o constituie 
recunoașterea realităților create pe 
acest continent ca urmare a celui 
de-al doilea război mondial, și, în 
primul rînd, a existenței celor două 
state germane — Republica Demo
crată Germană și Republica Fe
derală a Germaniei.

, Doctrina Hallstein, pretenția au
- torilor ei de a vorbi în numele 

întregului popor german, ridică ba
riere artificiale în calea cooperării 
statelor europene și neeuropene cy 
ambele state germane. Această 
poljțieă s-a discreditat cu timpul 
tot mai mult în fața opiniei pu
blice internaționale, demonstrîn- 

. du-și caracterul anacronic, profund 
nerealist, în contradicție cy cerin
țele și necesitățile vieții interna
ționale actuale.

Țara noastră, ca și alte țări, con 
sideră că stabilirea și dezvoltarea 
relațiilor multilaterale cu cele două 
state germane — Republica De
mocrată Germană și Republica Fe
derală a Germaniei — este o ce
rință stringentă a vieții internațio
nale, o condiție esențială a însă
nătoșirii climatului politic de pe 
continentul nostru. In felul acesta 
se creează condiții ca ambele state 
germane să participe cu întregul 
lor potențial la dezvoltarea cola
borării intereuropene, la asigura
rea păcii, a progresului și civili
zației pe continentul nostru.

România întreține relații de 
strînșă colaborare frățească cu Re
publica Democrată Germană —- 
primul stat socialist german — față 
de care oamenii muncii din țara 
noastră au manifestat totdeauna, 
încă din prima zi a creării sale, 
o. atitudine de solidaritate inter- 
naționalistă.

După cum se știe, recent, între 
România și Republica Federală 
a Germaniei s-au stabilit relații 
diplomatice, creîndu-se condiții 
pentru intensificarea colaborării 
multilaterale între cele două țări. 
Acest act, apreciat în mod pozitiv 
și de opinia publică internațio
nală, reprezintă o contribuție la 
cauza dezvoltării cooperării in
terstatale europene, la eforturile 
ce se depun pentru netezirea dru
mului spre consolidarea păcii și 
securității pe continentul euro
pean. O asemenea politică vine în 
sprijinul tuturor forțelor progre
siste din Europa, inclusiv a ten
dințelor mai realiste din Republica 
Federală a Germaniei, care se pro
nunță pentru o politică rațională. 
Este semnificativ să celevăm fap- 

\ tul că cercuri politice de răspun
dere din tot mai multe state eu
ropene și de pe alte continente își 
exprimă In mod pubbc opinia că 
discriminările diplomatice față de 
Republica Democrată Germană 
nu-și mai au astăzi sensul și pro
movează ideea normalizării rela
țiilor cu această țară.

Pe calea destinderii în Europa, 
a întăririi securității, vor trebui 
desigur depășite încă numeroase 
greutăți și impedimente. De aceea, 
după părerea partidului și guver
nului țării noastre, este necesar să 
se depună în continuare eforturi 
consecvente pentru eliminarea, pas 
cu pas, a surselor de încordare, 
să se fructifice cu grijă și răb
dare toate posibilitățile de apro
piere între popoare, de dezvoltare 
a colaborării și întărire a păcii pe 
acest continent.

Republica Socialistă România a- 
cordă o deosebită atenție dezvoltă
rii relațiilor sale prietenești cu ță
rile recent eliberate, sprijină lupta 
acestora împotriva politicii neoco- 
lonialiste a vechilor slăpînitorj, a 
presiunilor de orice fel exercitate 
de forțele imperialiste, reacționare, 
eforturile acestor popoare pentru

I 
I
I
I 
I
I

dezvoltarea de sine stătătoare, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor națio
nale de progres social, economic, 
științific și cultural.

Poporul român este solidar cu 
popoarele care luptă pentru «libe
rarea de sub jugul colonial, pentru 
independență națională pentru drep
tul de a-și lua soarta în propriile 
mîini.

Una din problemele care conti
nuă să provoace o adîncă îngrijo
rare în rîndul popoarelor este in
tensificarea războiului agresiv ai 
Statelor Unite ale Americii împo
triva poporului vietnamez- Recepta 
suspendare pe termen scurt a bom
bardării Republicii Democrate Viet
nam a reprezentat de fapt uri ulti
matum din partea Statelor Unite 
ale Americii la adresa Republicii 
Democrate Vietnam, o încercare de 
inducere în eroare a opiniei publi
ce mondiale. Reluarea bombarda
mentelor prpyeacă o adîncă deza
probare șj condamnare în opinia 
publică din tara noastră ca și în 
cercurile cele mai largi ale opiniei 
publice internaționale, infirmă încă 
O dată declarațiile despre așa-zisa 
dorință de pace a guvernului Sta
telor Unite ale Americii. ■

Una din cerințele legitime ex- I 
primate cu tot mai multă forță în ■ 
opinia publică mondială în vede- • 
rea creării condițiilor pentru regie- I 
mentarea problemei vietnameze o ■ 
constituie încetarea imediată, defi
nitivă și necondiționată a bombar
damentelor efectuate de forțele ar
mate americane asupra Republicii 
Democrate Vietnam. Este absolut 
necesar să fie retrase neîntîrziat 
loate trupele americane și celelalte 
trupe străine din Vietnamul de 
Sud, iar poporul vietnamez să fie > 
lăsat să-și rezolve singur, fără a- I 
mestec din afară, problemele vie-1 
ții sale interne, problemele unității - 
și construirii vieții sale noi. Po-1 
porul român își manifestă solidari- | 
tatea deplină cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez și își exprimă 1 
convingerea că nobila sa cauză va | 
triumfa. (Aplauze puternice).

Viața internațională impune as- | 
tă.zi răspunderi deosebit de mari I 
în fata tuturor statelor și popoare
lor, a tuturor guvernelor, a între- t 
gii opinii publice. Animată de sen- I 
timentul înaltei răspunderi interna- * 
ționale ce-i revin ca stat socialist, â 
România va continua să militeze | 
și de aici înainte cu energie și • 
perseverență pentru a contribui la | 
înlăturarea focarelor de încordare • 
și suspiciune între state, pentru * 
dezvoltarea colaborării normale în- ■ 
tre țări și a Încrederii între po- I 
poare, pentru întărirea 
curitătii în Europa și 
lume. (Vii aplauze).

I

Dragi tovarăși,

PROFIL
Atleta 
din Lupeni

In rîndul sportivilor din Va
lea Jiului cu care ne putem 
mîndri se numără și eleva 
Pometescu Maria. De la înce
put se impun două precizări. 
Prima: Pometescu Maria a 
obținut la sfârșitul omului 
1966 categoria a IlI-a de cali
ficare în urma succeselor re
purtate pe pistele de atletism 
ale stadioanelor din Valea 
Jiului, din regiune și din ța
rii. A doua : Pometescu Maria

FOTBAL

Jiul — Metalul 
Hunedoara 1-1

Pe stadionul din Petrila s-a dispu
tat duminică un meci amical între 
formațiile Jiul și Metalul Hunedoa
ra din categoria C. După un joc de 
factură tehnică modestă partida a 
luat sfîrșit cu un rezultat de egali
tate : 1—1. De remarcat că Libardi 
a ratat o lovitură de la 11 metri-

HANDBAL

„Cupa primăverii" 
pentru școlari

Cinci echipe de handbal repre
zentative de școli S-au înțîlnit du
minică în sala de sport din Lupeni 
ia întrecerile dotate cu „Cupa pri
măverii".

Din rîndul „reinarcaților" am reți
nut pe Naghi Alexandru, Talpă 
Mariana, David Mariana (Școala 
generală nr 1 Lupeni), Aruncu- 
teanu Zaharia, Albert Maria, Polgar 
Lidia (Școala generală nț. 4 Lu
peni), Ciontoș Emil, Vîrlan Ale
xandru. Șilași Aurora, Rusu Eufi- 
mia, Șomlea Mariana, Vizi Lucia 
(Școala generală nr. 3 Lupeni), 
Vanvu Aurelian, Reșetar Maria,

Radu Lueia (Liceul Uricani).
Iată clasamentele ! Băieți: 1. ti

neretul Lupeni; 2. Elevul Uricani; 
3. Elevul Lupeni; 4. Pionierul bu- 
peni: 5. Speranța LUBeni, Fet» : 
1. Elevul Lupeni; 2. Tineretul Lu
peni; 3. Elevul Uricani; 4. Pionie
rul Lupeni; 5. Speranță Lupeni.

10B CIOBTEA 
Lupdftl

Tenis de masă
'Sala de sport a Șcplii generale 

nr. 3 din Lupeni a găzduit dumi
nică etapa orășenească a campio
natului republican individual de 
tenis de masă, rezervată juniori
lor. Cei 16 concurenți prezenți la 
concurs au aparținut asociațiilor 
sportive; Școala profesională, Ti
neretul, Straja, Voința și Speran
ța — toate din orașul Lupeni. 
Din motive de neînțeles localitățile 
Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vul
can. Urieani nu ș|-au trimis nici 
un concurent la acest campionat.

Primul loc a revenit lui Eufen 
Brașoveanu de la Școala profe
sională, urmat de Eduard Gyan- 
g.vosi. Minerul și Petru Nemeș 
la Elevul Lupeni.

I

între po- I 
păcii și se- I 
în întreaga

I
I 

•îl
I

în prezenteste
forțele în activi- 
înffiptuirii lstori-

Poporul român 
angajat cu toate 
tatea consacrată 
celor hotărîri ale Congresului < 
IX-lea al partidului, realizării pre- • 
vederilor planului cincinal. Succe- * 
sele obținute în primul an al cin
cinalului și înfăptuirile din prima - 
lună a anului în curs demonstrea-« 
ză convingător că există toate con- | 
dițiile și posibilitățile pentru reali- I 
zarea și depășirea obiectivelor pe a 
care ni le-am propus în această im- S 
portantă etapă de dezvoltare i 
și înflorire a României socialiste. .

Școala superioară, corpul profe- I 
soral, întreaga studențime ocupă a 
un loc de seșmă în ansamblul fac-1 
torilor de care depinde mersul îna- I 
inte al patriei noastre spre pro- • 
greș și civilizație. Sfntem încredin- t 
tați că toate cadrele didactice din | 
învățămîntul superior, miile și mi- • 
ile de tineri de pe băncile univer- a 
sităților și Institutelor vor ști să-și | 
pună cunoștințele, energia, elanul 
și talentul lor în slujba dezvoltării 
științei și culturii românești, a în
floririi patriei noastre socialiste, a 
viitorului măreț și fericit al po
porului român, I 
glte).

Dați-mj voie să vă urez, dum
neavoastră, celor prezenti la Con
ferință, corpului didactic universi
tar, întregului tineret studențesc, 
noi succese in muncă, în învățătu
ră, în întreaga viață. (Aplauze pu
ternice; întreaga asistență în ] 
cioara ovaționează îndelung).

este elevă în clasa a X-a a 
Liceului din Lupeni, fiind co
tată printre fruntașele școlii 
ia învățătură și disciplină.

S-a născut în Lupeni acum 
16 ani și patru luni. In atle
tism a debutat in 1965, cțnd 
realizează timpul de 13,16 pe 
100 m plat, Urcă repede trep
tele creșterii ei ea sportivă. 
Anul 1966 o desemnează ca 
cea mai bună atletă a Văii 
Jiului. Ea cîștigă toate pro
bele la 100 m plat și lungime 
pe plan orășenesc la junioare. 
Este selecționată în lotul re
gional de atletism cu care 
participă la campionatul re
publican al categoriei B și a- 
duce puncte prețioase echipei 
sale în etapele de la Hune
doara, Iași, Bacău, Constanța.

Ochi fini de cunoscători în 
ale atletismului i-au urmărit 
evoluția și au selecționat-o 
în reprezentativa de juniori 
a țării.

O muncă perseverentă, con
știincioasă in continuare, o 
vor situa pe Pometescu Maria 
printre atleții fruntași ai ță
rii, va spori mîndria școlii In 
care învață, a asociației spor
tive Straja Lupeni, a Văii 
Jiului.

AUREL SLABÎI 
secretar C.S.O. Petroșani

TELEVIZIUNE
21 februarie

13,00 Pentru cei mici: Poves
tiri pe degete: „Neghi- 
niță“ de Barbu Ștefă- 
nescu Delavrancea.

18,25'.Pentru tineretul școlar: 
1 001 de întrebări.

18,50 Publicitate.
18,58 Org exactă.
19,00
19,17
19,20
19,30
20,00

î
• 

și iericu ai po- * 
(Aplauze prelun- |

I

Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Recital poetic : Ion Pillat 
Telecronica economica. 
Muzică corală. Concert 
susținut de Corul Radio- 
televiziunii Române. Di
rijor : Carol Litvin.

20,20 Seară de teatru : „Bietul 
meu Marat" de Âlexei 
Arbuzov. Prezintă co
lectivul Teatrului C.F.R. 
Giulești. In pauze : Poș
ta televiziunii. Filmul 
documentar: „Ritmuri
și imagini" — o produc
ție a studioului „Al. 
Sahia".
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

23,10
23,20

S. BALOI,
activist C.S.O. Petroșani

Concurs de săniuțe la Banița Foto: N Motdovșanu

Grupul școlar CF.R.
de calificare Timișoara

ANUNȚA;
Pe data de 2 martie a. c. se va ține la stația Petroșani 

EXaMEII BE MllîtK PEM ȘEMU IE 
mm i. m. (floiRi, fmnaBi. mmi)

Se primesc numai bărbați absolvenți ai școlii generale 
de 7 ani sen 8 ani și in lipsă de asemenea candidați se 
primesc și cu 4 clase elementare în vîrstă de 20—38 am, 
care Își au domiciliul stabil în Petroșani sau pe o rază de 
60 km în jurul acestei localități.

ÎNSCRIERILE SE FAC PINĂ IN PREZIUA EXAMENULUI, 
prin stațiila C.E.R. de domiciliu sau direct la stația Petroșani 
unde se pot primi și informații suplimentare.

Școala durează două luni, iar pe timpul școlii elevii pri
mesc o bursă lunară de 612 lei și abonamente de călătorie 
(gratuite) pe C.F.R. pentru deplasarea la locuință-

După absolvirea școlii, vor primi salarii majorate cu 
12,S la sută fală de actualele salarii, uniformă gratuită, pre
cum și permise de călătorie pe C.F.R. pentru ei și familie-
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Atmosferă de tensiune 
în Jamaica

Consiliului S.U.A. comit în Vietnam
KINGSTON 20 (Agerpres). — As

tăzi, marți, peste 500 000 de cetă
țeni din Jamaica se prezintă în fa
ța urnelor, pentru a alege, pe o 
perioadă de cinci ani, noul parla
ment al insulei.

După cum relatează agenția 
Reuter, campania electorală s-a 
caracterizat printr-o atmosferă de 
tensiune, ca urmare a represiuni
lor polițienești. Au avut loc vio
lente ciocniri între polițiști și ce
tățeni, în cursul cărora șapte per
soane au fost omorîte și mai multe 
rănite.

Tulburări asemănătoare au avut 
loc și la primele alegeri generale 
din anul 1962, cînd Jamaica și-a 
dobîndit independența.

de miniștri
BAGDAD 20 (Agerpres). — In 

capitala irakiană a avut loc luni 
dimineața o reuniune a Consiliu
lui de miniștri, în cadrul căreia 
premierul tării, Nagi Taleb, a 
prezentat o expunere asupra re
zultatelor convorbirilor ayute cu 
oficialitățile siriene, cu prilejui 
vizitei oficiale întreprinse la Da
masc. După cum menționează un 
comunicat oficial transmis Ia sfîr
șitul reuniunii de postul de radio 
Bagdad, vizita premierului irakian 
a fost consacrată examinării posi
bilităților de soluționare a dispu-

Comunicat comun
mongolo-congolez (Brazzaville)
BRAZZAVILLE 20 (Agerpres). — 

In urma convorbirilor purtate 
capitala Congoului (Brazzaville) de 
delegația
L. Toiv. prim-locțijtor 
trului afacerilor 
Mongole, a fost dat 
comunicat 
unitatea 
părți în

în

de

din Irak

unei

tei petroliere dintre Siria și I.P.C. 
Guvernul irakian, se menționează 
în comunicat, îngrijorat de gra
vele consecințe pe care întrerupe
rea traficului și exportului petro
lier le are asupra economiei țării, 
este hotărît să depună toate efor
turile în vederea realizării
rezolvări acceptabile a situației. 
In acest sens, adaugă comunica
tul, în urma vizitei întreprinse în 
Siria și a discuțiilor cu oficiali
tățile de la Damasc, guvernul ira
kian a inițiat o șerie de măsuri 
menite să soluționeze conflictul și 
să protejeze drepturile țării Co
municatul nu specifică despre ce 
măsuri este vorba, precizînd nu
mai că informații asupra lor vor 
fi date publicității ulterior. I

crime împotriva umanității
HANOI 20 (Agerpres). — A- 

genția V.N.A. anunță că în ca
drul unei conferințe de presă care 
a avut loc la 
doilea grup al 
național pentru 
lor comise de 
nam a dat publicității comunicatul 
cu privire la concluziile trase în 
urma cercetărilor efectuate în u- 
nele provincii nord-vietnameze, 
timp de 24 de zile. Pe baza dove
zilor strînse, s-a ajuns la conclu
zia că avioanele americane au 
bombardat în această țară zone în 
care nu se află obiective militare, 
ci spitale, fabrici, pagode, locuințe 
și baraje. Printre altele, în comu
nicat se menționează că avioanele 
americane lansează mai întîi bombe 
grele și rachete incendiare după 
care aruncă bombe bnzante care 
nu au efect asupra construcțiilor,

Hanoi, cel 
Tribunalului 
anchetarea 

americani în

de-al 
inter- 

crime-
Viet-

însă rănesc și omoară oameni, in
clusiv pe cei care vin în ajutorul 
victimelor.
matice împotriva 
late din Vietnamul 
subliniază 
siunea să 
tele Unite 
împotriva 
alte date confirmă că un alt obiec
tiv al atacurilor aviației americane 
îl constituie zonele populate unde 
trăiesc muncitorii din industrie.

Bombardamentele siște- 
centrelor popu- 

de nord, se 
în comunicat, obligă mi- 
tragă concluzia că Sta- 
comit în Vietnam crime 
umanității. Numeroase

mongolă condusă 
al minis- 

externe al R. P. 
publicității un 
se subliniază 
a celor două 
internaționale

în care 
de vederi 
problemele

discutate. In comunicat se arată, 
de asemenea, că cele două părți 
își reafirmă sprijinul față de lup
ta popoarelor africane pentru in
dependență. condamnă politica de 
apartheid a guvernului rasist din 
Republica Sud-Africană si salută 
lupta eroică a poporului vietna
mez împotriva agresiunii S.U.A.

Luptele din Vietnamul de sud

patriotice și 
și americane, 
de duminică

Ploile lorenliale ag latul
RIO DE JANEIRO 20 (Ager- 

prgș). — Pentru a doua oară în 
măi puțin de două luni ploi toren
țiale s-au abătut din nou timp de 
trei zile asupra orașului Rio de 
Janeiro și a unor regiuni întinse 
ale Braziliei, provocînd imense pa
gube materiale 
vieți omenești, 
preliminare, cel 
soane au pierit
rămas fără locuințe ca urmare a 
prăbușirii caselor. In cartierele mai 
vechi ale orașului Rio de Janeiro 
mai multe clădiri au fost distruse, 
îngropînd zeci de persoane sub 
dărimăturile lor. Printre acestea se 
află si două blocuri cu cîte 4 etaje 
fiecare. Numeroase victime s-au 
înregistrat în cartierele de mizerie

SAIGON 20 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează despre noi 
lupte dintre forțele 
trupele saigoneze 
desfășurate noaptea
spre luni în provincia Kontum din 
Vietnamul de sud. Avioane ameri
cane de tipul „B-52" au atacat în 
repetate rinduri pozițiile fortificate 
ale forțelor de eliberare împotriva

c ărora trupele terestre saigoneze 
duc operația numită „Sam Hous
ton". De asemenea, au avut loc 
lupte și în provincia Phouc Tuy, 
situată la 36 mile în partea de sud- 
est a Saigonului. Un purtător de 
cuvînt al militarilor de Ia Saigon 
a anunțat că trupele americane și 
aliații acestora au suferit din nou 
pierderi.

• HANOI. Agenția V.N.A. 
anunță că, in timpul raiduri
lor întreprinse de aviația a- 
mericană, la 18 februarie asu
pra provinciilor Nghe An și 
Ha Bac, unitățile antiaeriene 
ale armatei populare vietname
ze au doborit încă trei avioa
ne inamice. Agenția precizea
ză că pînă în prezent în R. D. 
Vietnam au fost doborîte 1 691 
avioane.
• LONDRA. Membrii co

mitetelor din Londra și Bris
tol, ale organizației de tine
ret „Pentru pace în Vietnam" 
au inițiat o demonstrație de 
protest împotriva agresiunii a- 
mericane 
străbătut 
capitalei 
pancarte

■se
imediat 
mericane !“, 
cut Frontul de Eliberare Na
țională din Vietnamul de 
sud!“, „Anglia trebuie să se 
desolidarizeze de politica a- 
mericană în Vietnam!".
• KINSHASA. Exporturile 

de cupru din Congo (Kinsha 
sa) vor fi reluate spre sfîrși
tul acestei săptămîni, după o 
suspendare de două luni. A- 
ceasta este una din prevede
rile acordului încheiat vineri 
între
Congoleză 
(Geeomin) 
nerală a 
Belgia.
• BELGRAD. Anul trecut, 

șantierele navale din Iugosla
via au livrat, pentru diferite 
firme din străinătate, 39 de 
nave diverse. Pentru anul a- 
cesta se prevede livrarea în 
străinătate a încă 21 de nave.

Flota comercială iugoslavă 
a fost extinsă și modernizată 
La sfîrșitul anului 
ceasta dispunea de 
cu un deplasament 
1 082 557 tone.
• OUAGADOUGOU, 

de radio Ouagadougou a 
mis luni dimineața un

' al colonelului Sangoule
zana, șeful statului Volta Su
perioară, care s-a referit la 
grava situație economică a 
țarii. Menționînd că măsurile 
de austeritate preconizate de 
guvern s-au dovedit a nu f> 
suficiente pentru dezvoltarea 
economică a statului, Lamizana 
a făcut apel Ia toți locuitorii 
țării, cerîndu-le să contribuie 
cu jumătate din salariul lor 
lunar pentru a ajuta la redre 
sarea financiară
• OTTAWA, 

dio „Canadian 
Corporation" a
Uniunea Studenților din Cana
da ar fi primit fonduri din 
partea Agenției Centrale de 
Investigații a S.U.A. In urma 
dezvăluirilor de săptămîna tre
cută, prin care se atestă că 
C.I.A. a subvenționat activita 
tea Uniunii Naționale a Stu
denților din S.U.A., a reieșit 
totodată, că aceeași fundație 
din New York a mijlocit livra
rea de fonduri de către C.I.A 
Uniunii studenților canadieni.

con-
sau

și a-

Hotărîrile centralelor sindicale

in Vietnam. Ei au 
străzile centrale ale 

britanice purtând 
pe care erau inscri- 

lozincile : „Să înceteze 
bombardamentele a- 

„Să fie recunos-

și pierderi 
Potrivit unor 
puțin 200 de
și peste 25 000 au

de
știri
per-

iimo naoiiiiB io Brazilia 
din Rio de Janeiro și Niteroi, un
de majoritatea caselor erau 
struite din pămînt, cartoane 
lăzi goale.

Ploile torențiale s-au abătut
supra statelor Sao Paulo și Minas 
Gerais unde apele rîurilor au 
șit din albiile lor. In apropiere 
Cruzeiros, în statul Sao Paulo, 
tren de persoane a deraiat, 100
persoane fiind rănite. Aeroportu
rile din Rio de Janeiro, cu ex
cepția celui internațional, au fost 
închise.

din Franța și Italia

Provocări împotriva
R. P. Chineze

PEKIN 
tia China 
militară americană a pătruns luni, : 
în repetate rînduri, în apele teri
toriale ale R. P. Chineze, în zona 
Insulei Bintan, din provincia 
Futzian. In aceeași zi, precizează 
agehtia, un avion american a vio
lat spațiul aerian al R. P. Chineze, 
zburînd deasupra insulelor Dun 
și Iunsin din arhipelagul Hsișa 
(provincia Guandun).

In legătură cu aceste provocări, 
un purtăor de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. P.

; Chineze a fost autorizat să dea 
Statelor Unite un serios avertis
ment.

20 (Agerpres). — Agen- 
Nouă anunță că o navă

ie- 
de
un
de

PARIS 20. — Corespondentul A- 
aerpres, Georges Dascal, tranșmi- 
te : La sfîrșitul unei conferințe de 
lucru care s-a desfășurat la Roma 
în zilele de 14 și 15 februarie, Co
mitetul permanent de legătură si 
inițiative sindicale al C.G.T. din 
Franța și C.G.I.L. din Italia a exa
minat măsurile necesare pentru a

Vălul misterului asasinatului de la Dallas
se destramă treptat

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
„Un nou capitol va fi adăugat 

raportului comisiei Warren privind 
împrejurările în care a fost asasi
nat președintele Kennedy", a de
clarat Bernardo Torres, detectiv 
care a colaborat cu serviciul secret 
american. El a afirmat că rezul
tatele anchetei vor fi date în cu
rînd publicității La rîndul 
procurorul districtului 
Garrison, a anunțat că 
vor fi operate arestări, 
dovezilor care atestă că
New Orleans a fost pus la cale un 
complot împotriva fostului pre
ședinte. Intr-un interviu acordat 
unui corespondent al agenției As
sociated Press, Garrison a declarat 
că concluziile comisiei Warren 
privind asasinarea președintelui 
Kennedy, potrivit cărora Lee Os
wald ar fi acționat singur, nu sînt

său, 
Orleans, 

în curînd 
în lumina 
în orașul

exacte. El socotește, de asemenea, 
greșită și părerea lui Manchester, 
autorul cărții „Moartea unui pre
ședinte", care a produs multă vîl- 
vă în S.U.A. In timp ce Earl War
ren și Allen Dulles, fostul director 
al C.I.A., care au susținut ideea că 
Oswald a acționat singur păstrează 
tâcerea, un alt membru 
iași comisii, 
ționează : 
Oswald a 
arătat că 
testabile 
el a mai

al acele- 
McCloy, men- 
am stabilit că 
singur ci am 
probe incon-

John 
„Noi nu 
acționat 

nu avem
care să demonstreze că 
avut și alți complici".

Declarația senatorului 
american William Fulbright
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Intr-un interviu televizat, William 
Fulbright, președintele Comisiei 
senatoriale pentru problemele ex
terne, a declarat că, în cazul cînd 
războiul din Vietnam va fi conti
nuat, președintele Johnson va 

‘ pierde în alegerile prezidențiale din 
1968. El va avea însă șanse să 
câștige aceste alegeri dacă va pro
ceda acum la găsirea unei soluții 
a conflictului din Vietnam.

Fulbright a menționat că, în pre
zent Administrația „nu manifestă 
în nici un fel dorința de a ajunge 
la un compromis". Este evident, 
a spus senatorul, că S.U.A. doresc 
„să dețină în întregime controlul 
în Vietnamul de sud". El consideră 
însă că „majoritatea poporului a- 
merican dorește să se pună capăt 
războiului din Vietnam".

da un nou impuls mișcării unitare 
a sindicatelor în Europa occiden
tală, ținînd seamă de evoluția eco
nomică și socială în țările Pieței 
comune, și în special de tendința 
monopolurilor spre concentrare, și 
de urmările • care vor rezulta de 
aici pentru muncitori.

Cele două organizații au subli
niat necesitatea coordonării lupte
lor revendicative pe plan interna
țional și au hotărît să organizeze 
o conferință reprezentativă 
C.G.T. si C G.I.L., între 13 și 
octombrie 1967 la Milano, avînd 
ordinea de zi trei probleme : 1.
Salariile și revendicările muncito
rilor din Franța și Italia și rezol
varea lor contractuală; 2. — Pro
blemele Pieței comune; 3. — Uni
tatea de acțiune a muncitorilor ’ din 
Europa occidentală. Conferința va 
fi deschisă si organizațiilor din 
alte țări, care ar dori să participe 
la ea.

Cele două centrale sindicale au 
hotărît, de asemenea, să deschidă 
la Bruxelles un secretariat al Co
mitetului permanent al C.G.T. și 
C.G.I.L.

Societatea Generală 
a Minereurilor, 

și Societatea Ge- 
Minereurilor din

a
15 
pe

trecut a-
295 nave 
total de

Postul 
trans- 
mesaj 
Latni-

A .

Conferința miniștrilor de externe ai țărilor membre ale O.S.A.

Proiectul înființării unui stat major 
supranational nu are șanse

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 
Propunerea argentineană de creare 
a unui Comitet militar interameri- 
can, integrat în cadrul Organizației 
Statelor Americane, n-are nici o 
șansă să fie aprobată la actuala 
conferință a miniștrilor de externe 
ai țărilor O.S.A. ce se desfășoară 
la Buenos Aires. Acest proiect 
este considerat de numeroase state 
ca o propunere de instituționaliza- 
re a unui stat major supranational 
continental, foarte asemănător cu 
propundrea Washingtonului de 
creare a așa-ziselor forte interame- 
ricane de pace. Pentru a fi aprobat, 
în favoărea proiectului trebuie să

două treimi din particî-
reuniți în capitala Argenti- 

Or, Mexicul, Venezuela, Co

a țării.
Postul de ra- 
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voteze 
panții 
nei.
lumbia, Chile, Uruguay și Peru s-au
pronunțat deschis împotriva lui, în 
timp ce alte țări au ezitat să-și 
spună cuvîntul. După cum trans
mite agenția France Presse, Statele 
Unite și Brazilia, care doresc să 
creeze un sistem de „securitate co
lectivă" în America Latină, preferă 
sa se abțină, pentru a evita un eșec 
diplomatic. Statele Unite insistă ca 
această problemă să fie inclusă pe 
ordinea de zi a conferinței șefilor 
de state, care va avea loc, proba
bil, între 14 și 17 aprilie la Punta 
del Este.
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