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Plenara Consiliului 
iu uniți pal al U.G.S.K.

La Casa de cultură a sindi
calelor din Petroșani, s-au 
desfășurat luni dupâ-amiază 
lucrările plenarei Consiliului 
municipal al U.G.S.R. Plenara 
a dezbătut .Măsurii politic" 
și organizatorice întreprinse- 
de către Consiliul munlcip » 
al sindicatelor și comitetele 
sindicatelor în dezvoltarea spi
ritului gospodăresc pentru e-

conotnisirea materiilor prim» 
>i a energiei*.

In urma discuțiilor ce au a- 
vut loc pe marginea referatu
lui prezentat, a fost elaborat 
un pian de măsuri nv’nit să 
determine Intensific arca preo- 
cupărll sindicalelor pentru spo
rirea răspunderii colectivelor 
de muncă față de gospodărirea 
materialelor.

DESCHIDEREA NOULUI AN DE INVAȚAMINT UNIVERSITAR
Marf/. î octombrie. Apro

ximat ix- 145.000 de studenti 
din cete 16 centre universi
tare ale țării, împreună cu 
profesorii lor. au retrăit in 
această zi — ca in fiecare 
an. dar mereu în proporții 
de mai mare amploare — 
evenimentul redeschiderii 
anului universitar. Din a- 
ceastâ zi. amfiteatrele, cele
lalte săli de cursuri, labo
ratoarele. care la un Ioc, în 
anii dc odinioară in propor
ții modeste, apoi, In condi
țiile socialismului, in număr 
lot mai impresionant, au 
constituit „Alma Mater" pen
tru zeci și zeci de qehera
ții de intelectuali, vor ii din 
nou loc de desfășurare a 
unei munci asidue, didacti
ce si științifice, mărturie a 
elanului optimist si creator 
al tinerei noastre general ii. 

însemnătatea acestui act 
de tradiție in viata studen
țească si cuftural-șîiinfifică 
a fârii a fost marcată prin 
prezenta la festivități a con
ducătorilor de partid si de 
stat, in frunte cu secreta
rul generat al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român. președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae 

. Ceausescu. a reprezen
tanților Ministerului In- 
\ ătămintului și organelor lo
cale de partid si de stat, a 
numeroși oameni de șt Untă 

. și cultură. Intilnirea cu con
ducătorii partidului si stalu
lui. cu exponenta celor mai 
nobile năzuințe ale poporu
lui nostru, a prilejuit pentru 
tineretul studios o nouă și 
puternică afirmare a dra
gostei si recunoștinței fier
binți iată de acei care le 
călăuzesc nașii pe drumul 
x iitorului mereu mai lumi
nos, o întărire a hnlăririi 
<e a s? instrui - iară praget 

’ nen'ru a deveni cit mai u- 
ti'i socie-âfii noastre noi. 
României socialiste.

Cuvintarea tovarășului La Institutul

i

NICOLAE CEAUȘESCU la mitingul

din Piața Universității
Stimați tovarăși, 

corpului didactic

Iubiți studenți,

membri ai 
universitar,

Dali-mi voie să 
exprima cele mai

încep prin 
sincere

înalle răspunderi față de 
i socialismului, fată 

căruia îi
cu

de mine Petroșani

j-'.ntoare a unor vechi
< xclorcase tra'hji, îm

bogățite și amplificate in 
s-cie'a.'ca noastră socialis
fă. Universitatea și-a redes-
chis marii m •file sub aus-
pic iile ideilor de dezva ha-
re și perfectămare, care să
a sjpure nrognesul continuu
a! procesului de formare a
nni lor generat ii do ^oecia-
Uși i. fn rit mu!' asrcn :enl și
es ersiccat ceru' de revolu
ția tchnico-știint'i/că contem
porană. In acest cadru se 
DîSCrie aplicarea, inceplnd 
din acest an. a noii legi a 
inx ățămînlului. Aceasta con
cretizează cele mai valoroa
se idei izvorite dintr-o lar
gă dezba'ere publică în le
gătură cu îmbunătățirea pro
filului. organizării si conți- 
nu'ului învățămîntului supe- 
r:r.-, unui perse*
nai științific de Înalt nivel 
și a unei baze materiale co
respunzătoare, stimularea 
participării active a studen
tului in procesul de învăță- 
mint.

Tabloul înnoirilor cu care 
noul an universitar pornește 
'a drum, se completează, ca 
In fiecare toamnă, cu noi 
date si elemente vorbind 
despre grija pe care partidul 
si statul o acordă asigurării 
unor condiții mereu mai bu
ne de studiu și de viată pen
tru tineretul universitar. Dc 
amicii, printre acestea, noi
le facultăți de zootehnie 
înființate la tnstitule’o agro
nomice din București. Iași. 
Cluj șl Timișoara, spațiile 
de Invăfămlnf In suprafață 
de peste 55.000 mp ce vor 
fi date in folosința studen
ților In C»r'"l ' cs'.ui an. 
aparatura modernă pentru 
laboratoare și alte dotări 
necesare instituțiilor de în- 
x ățămlnl superior însumînd 
peste 66 milioane de lei. 
De asemenea, în diferite 
centre universitare vor ii 
date In folosință noi cămi
ne cu peste 3.000 de locuri 
și eantine pentru 6.000 de 
studenll.

București. — Deschiderea 
noului an de învățămînt a 
prilejuit tineretului studios 
din Capitală trăirea unei 
zile impresionante. Studenții 
bucureșteni au salutat entu
ziast In mijlocul lor pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
care, însoții de tovarășii 
Janos Fazekas. l-eonte Rău- 
tu. losif Banc, Emil Drăqă- 
nescu, Mihai Gere. Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, a 
tăcut în cursul dimineții vi
zite prin citeva institute de 
invălămint superior.

Primul popas a fost lăcut 
la Academia de studii eco
nomice. înființată anul tre
cut prin restructurarea fos
tului Institut de științe e-

(Continuare In pag. a 4-o)

a 
mulțumiri profesorilor și stu
denților din București pentru 
primirea călduroasă pe care 
ne-au făcut-o. in aceasta noi 
vedem o manifestare a încre
derii și adeziunii depline la 
politica marxisl-leninislă a 
partidului nostru. (Aplauze, 
urale).

Deschiderea cursurilor uni
versitare are loc în acest an 
în condițiile unui puternic a- 
vînt creator al întregului nos
tru popor pentru înfăptuirea 
programului elaborat de Con
gresul al IX-lea si a hotărî- 
rilor Conferinței Naționale în 
vederea desăvîrșirii construc
ției socialiste, ridicării bună
stării întregului popor român. 
Începerea noului an universi
tar coincide, ’ totodată, cu tre
cerea la aplicarea în viată a 
măsurilor adoptate de 
pentru modernizarea și perfec
tionarea întregului sistem de 
învățămînt. corespunzător sar
cinilor complexe ale dezvoltă
rii actuale a patriei noastre, 
formării viitoarei generalii de 
constructori ai comunismului 
în România. (Aplauze).

Este pentru mine o deose
bită plăcere să. vă adresez 
cu acest prilqj. dv„ cadrelor' 
didactice din învătămîntul su
perior. vouă studenților din 
capitala României socialiste 
si întregii studențimi, un cald 
salut din pârlea Comitetului 
Central al partidului comu
nist. a Consiliului de Stat și 
a quv< rnului Rep oblicii Socia
li te România. (Aplauze pu
ternice).

învătămîntul nostru supe- 
ca de altfel învătămîntul 

toate gradele. îndeplinește 
rol deosebit de important

partid

unei
cauza socialismului, față de 
poporul căruia îi aparține, 
muncind cu ardoare pentru 
a-și însuși știința și tehnica 
modernă, pentru a se p utea 
achita cu succes de sarcinile 
ce-i vor reveni miine în toate 
domeniile economici, tehnicii, 
științei, culturii — acolo unde 
se făuresc valorile materiale 
și spirituale ale patriei noas
tre. unde se asigură înflori
rea societății socialiste. (A- 
plauze puternice). Vă felicit 
din toată inima, dragi studenți., 
pentru sîrguința și pasiunea 
cu care învățați, pentru rezul
tatele bune pe care le dobîn- 
diți în studiu și vă doresc tu
turor și celor care pășiți a- 
cum în primul an al universi
tății, ca și celor din ceilalți 
ani, noi și noi succese în în
vățătură. Să urcați noi trepte 
în formarea și desăvîrșirea 
voastră ca intelectuali de 
dejde ai patriei 
cialiste. (Vii și 
plauze).

noastre 
îndelungi

nă- 
so- 

a-

Dragi tovarăși,

român

no 
de 
un 
în lărgirea orizontului de cu
noștințe și îmbogățirea vieții 
spirituale a poporului. în pre
gătirea și educarea multilate
rală a tinerei generații, afir- 
mîndu-se ca unul din factorii 
de bază ai progresului socie
tății noastre. Așezat trainic 
pe concepția înaintată 
rialist-dialectică despre 
râ și societate, pe luminoasele 
tradiții progresiste din trecut 
ale școlii românești, pe cuce
ririle experienței pedagogice 
moderne, învătămîntul nostru 
cunoaște astăzi o dezvoltare 
și înflorire fără precedent. 
In prezent, în școala genera
lă sînt cuprinși toți copiii de 
vîrstă școlară. Față de anul 
1938. numărul elevilor din li
cee este de 
mai mare, iar 
de cinci ori și jumătate, 
mărul cadrelor 
ridica la circa 200.000, repre
zentând unul din cele mai im
portante detașamente ale inte
lectualității noastre care, prin 
activitatea sa. contribuie la 
făurirea conștiinței socialiste 
și cetățenești a tineretului. 
(Aplauze puternice).

In anii socialismului, Insti
tutele de învățămînt superior 
au pregătit și au dat țării zeci 
și zeci de mii de specialiști în 
tehnică, în economie, cultură, 
știință, administrație, în toate 
domeniile de activitate. Parti
dul si guvernul dau o înaltă 
apreciere muncii pline de răs
pundere. de patriotism și dra
goste fată de tineret și popor 
a cadrelor didactice universi
tare, aportului lor deosebit 
de valoros la instruirea și e- 
ducarea studenților, la forma
rea omului nou al societății 
noastre, constructor înflăcărat 
al socialismului si comunismu
lui. (Aplauze). In numele con
ducerii partidului si stalului 
adresez, cu ocazia deschiderii 
noului an de învățămînt, tu
turor cadrelor didactice uni
versitare din București și din 
întreaga țară, cele mai calde 
felicitări ....
obținute în activitatea de pînă 
acum și urări de noi și tot 
mai mari succese în munca 
viitoare. (Aplauze îndelungi).

Avem un tineret minunat, 
profund devotat politicii parti
dului. cauzei socialismului, 
dornic să-și consacre elanul 
tineresc. întreaga energie în
floririi României socialiste, 
pregătirii sale ca demn conti
nuator al luptei 
pentru progres si 
Studențimea noastră, 
reunește în rîndurile 
de muncitori, țărani.
tuali, a făcut și face

mate- 
nalu-

aproape 10 ori 
al studenților 

Nu- 
didactice se

pentru rezultatele

poporului 
civilizație, 

care 
sale fii 
intelec- 
dovada

întregul popor 
consacră eforturile dezvoltării 
și perfecționării tuturor latu
rilor orînduirii noastre socia
liste. înfăptuirii neabătute a 
programului elaborat de Con-, 
greșul al IX-lea al ț artidului, 
a hotărîrilor Conferinței Na
ționale care au "trasat liniile^ 
generale de dezvoltare multi-.» 
laterală a României, de valo-, 
rifi-are deplină a avantajelor 
noii orînduiri sociale, de pro
movare consecventă in loate 
domeniile de activitate a prin
cipiilor socialismului științific 
si a răspunderii pentru făuri
rea viitorului luminos al Româ
ni- i. (Aplauze). Avem rezul
tate bune în îndeplinirea pro
gramului Congresului al IX- 
lea de industrializare socia
listă a României. Aceste rezul
tate sînt o dovadă a politicii 
realiste.
partidului nostru care porneș
te de la cunoa:
lor societății noastre socia
liste, do la răspunderea față 
de destinele poporului român. 
(Aplauze, urale). Doresc ca la 
acest miting al corpului pro
fesoral și al tinerelului stu
dios să aduc un omagiu fier
binte clasei noastre munci- 
toate — clasă conducătoare a 
societății socialiste — care își 
îndeplinește cu cinste și devo
tament rolul de călăuză a To
porului pe calea socialismului, 
a industrializării, a înfloririi 
patriei. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Nu pol să nu mă refer, de 
asemenea, la activitatea minu
natei noastre țărănimi, forță 
de seama a producției mate
riale. aliat de nădejde al cla
sei noastre muncitoare. Mun
ca unită și alianța acestor două 
clase este izvorul tuturor ma
rilor victorii realizate în anii 
construcției socialiste, baza 
de granit a dezvoltării și în
floririi României. (Aplauze pu
ternice). Agricultura noastră 
socialistă își dovedește an de 
an superioritatea. Și în acest 
an, cu toate condițiile de se
cetă prelungită din primăvară, 
datorită măsurilor luate, de 
partid și guvern, a eforturilor 
țărănimii cooperatiste, a în
tregii țărănimi, ale tuturor lu
crătorilor din agricultură, s-au 
obținut recolte satisfăcătoare, 
care asigură din plin aprovi
zionarea populației cu produ
se agroalimentare și a indus
triei cu materii prime. Aceasta 
dovedește că drumul coopera
tivizării al agriculturii socia
liste este singurul care poate 
asigura, 
satisfacerea 
lor muncii 
gite, urale).

Doresc să 
cest miting rolul înseninat pe 
care îl reprezintă în societa
tea noastră socialistă știința, 
arta, cultura, părți insepara
bile ale creației materiale și 
spirituale a poporului nostru, 
fără de care nu se poale con
cepe progresul, nu se poate 
concepe făurirea comunismu
lui (Vi) aplauze)). Avem suc
cese remarcabile in dezvolta
rea si în activitatea intelec
tualității noastre socialiste 
Noi considerăm că. pentru a 
asigura mersul și mai hotărîl 
înainte al societății, trebuie 
să dezvoltăm și mai mult acti
vitatea științifică și culturală 
din România, să întărim și 
mai mult colaborarea . între 
muncitori, țărani și intelec-

marxist-leninisle, a

•rea cerințe- 
noastre

scurt, 
oameni-

într-un limp 
nevoilor 
(Aplauze prelun-

menționez la a-

tuali care, împreună, formea
ză societatea noastră socialis
ta. Pe măsură ce înaintăm spre 
desăvîrșirea socialismului, pe 
măsură ce vom trece spre co
munism, muncitorii, țăranii și 
intelectualii se apropie tot mai 
mult, vor deveni tot mai u- 
niți, formînd o forță unică — 
societatea fără de clase, indi
solubil unita a României co
muniste. (Vii aplauze și urale).

Au fost înfăptuite o serie de 
măsuri privind ridicarea nive
lului de trai material și spiri
tual ai poporului. Este de în
țeles, tovarăși, că tot ceea ce 
construim în România, în in
dustrie, în agricultură, în știin
ță și cultură, în toate dome
niile activității materiale și spi
rituale. este închinat omului, 
poporului. Facem totul pentru 
a asigura celor ce muncesc din 
România o viață demnă, tot mai 
liberă, tot mai îmbelșugată. 
Numai așa vom face ca socia
lismul și comunismul să-și a- 
rale pe deplin superioritatea 
fa|a de vechea orînduire so
cială. (Aplauze puternice).

Tot ceea ce am înfăptuit es
te rodul eforturilor unite ale 
întregului popor, ale tuturor 
celor ce muncesc, fără deosebi
re de naționalitate — români, 
maghiari, qermani. sîrbi, alte 
naționalități. Împreună, strins 
uniți, am cucerit multe victo
rii în lupta pentru libertatea 
socială și națională, împreună 
am 'cucerit ’ multe’ victorii p.» 
calea construcției socialiste in 
România. Noi vedem în unita
tea tuturor celor care locuiesc 
pe meleagurile României, fără 
deosebire de naționalitate, for
ța de neînvins care asigură tri
umful socialismului și comunis
mului în patria noastră. (Aplau
ze și urale prelungite).

In această muncă, gigantică 
aș spune, s-a afirmat continuu 
și lot mai mult, pe măsură re 
am parcurs noi pași și am ur
cat noi trepte pe calea socia- 
li-mului, rolul dc conducător al 
Partidului Comunist Român. 
Dovedindu-se la înălțimea mi
siunii sale istorice. partidul 
nostru a știut să aplice in 
mod creator adevărurile gene
rale ale marxism-leninismului 
la condițiile concrete din 
România, a știut să unească, 
să organizeze și să conducă u- 
riașa forță a întregului popor 
pe calea marilor victorii socia
liste. (Aplauze puternice). În
crederea și autoritatea de care 
se bucură partidul nostru, en
tuziasmul cu care este urmat, 
neabătut, de înlrequl 
sînt rezultatul faptului că 
nu a precupețit nimic — și nu 
va precupeți nici în viitor — 
pentru a servi interesele celor 
ce muncesc, interesele națiunii 
noastre. (Vii aplauze, urale).

Societatea noastră s-a schim
bat mult. Nu mai sini clase ex
ploatatoare. Forțele de produc
ție se dezvoltă impetuos, for
mînd o temelie de granit orîn
duirii noastre. Mijloacele de 
producție sini în mina poporu
lui care le folosește pentru a-și 
făuri o viață liberă, fericita, 
independentă. (Aplauze prelun
gite). Dispariția claselor exploa
tatoare, dezvoltarea clasei mun
citoare, a țărănimii, a intelec
tualității, unitatea tot mai 
strînsă intre clasele și forțe
le sociale din România, succe
sele obținute în construcția 
noii orînduiri, pun în eviden
ță ideea marxist-leninistă că 
odatăstăpîn pe destinele sale, 
nimic și nimeni nu poate în
toarce poporul din drumul sau. 
(Aplauze, urale). Oare ar mai 
putea cineva să gîndească că 
în România ar fi posibil să se 
găsească forțe sociale în stare 
să pună în pericol orînduirea 
noastră socialistă ? Eu cred că 
nu. (Numeroase voci strigă: 
„Nu, Nu". Răsună puternice u- 
rale și aplauze). Fără îndoială, 
tovarăși, că nici un muncitor, 
nici un țăran cooperatist, nici - 
un lucrător din stațiunile de 
mașini și tractoare sau din în
treprinderile agricole de stat, 
nici un intelectual din institu
tele noastre de cercetări, din 
școli sau din Institutele de în- 
vățămint nu ar admite cuiva să 
pună în discuție trăinicia si 
forța socialismului în R 'mânia. 
(Aplauze furtunoase. urale) 
Sigur, nebuni se mai Dut găsi 
și se vor găsi întotdeauna. D>r 
pentru nebuni societatea noas 
tră socialistă dispune de mij
loacele necesare, inclusiv de 
cămașă de forță (Animație, a 
plauze prelungite). Insă, dup.i 
cum știți, noi dezvoltăm pe 
scară larga medicina. Sperăm 
că în viitorul apropiat vom 
dezbate problema perfecționă
ri! activității de ociolire a să-

nătății la o plenară a Comite
tului Central al partidului. 
Chiar și pe acești nebuni îi 
putem trata cu mijloace mai 
moderne, pentru a nu mai re
curge la cămașa de forță. (A- 
nimațic, aplauze). Desigur, to
varăși, noi nu facem abstracție 
de faptul că trăim într-o lu
me fn care mai există imperia
lismul pentru că noi știm că 
atîta timp cil se menține im
perialismul, dăinuie și perico
lul de război și de agresiune ; 
evident că in asemenea condi- 
țruni societatea noastră socia
listă ' trebuie să-și ia toate mă
surile pentru a' fi gata să res
pingă orice încercare da aten
tat la cuceririle revoluționare 
ale poporului, pentru a apăra 
patria, socialismul în România. 
(Aplauze șl urale puternice).

M-am referit la toate aces
tea pentru că unii pun întreba
rea : nu este oare prea devre
me, sau nu e greșit să se afir
me cu alila tărie necesitatea u- 
nității întregului popor în ju
rul partidului ? Noi, răspundem: 
Nu. Nu e nici prea devreme, 
nu e nici greșit. Socialismul 
unește poporul, socialismul 
creează condiții ca fiecare om 
( liberat de exploatare să parti
cipe activ, alături de semenii 
săi. la făurirea orînduirii noi; 
aceasta întărește unitatea și a- 
ceastă unitate de qranit asi
gură mersul înainte al socialis
mului. victoria comunismului.. 
(Aplauze și urale prelungite).

Pentru combaterea anumitor 
confuzii ideologice, 
practici înapoiate,
manifestări ale influenței vechii 
societăți sau ale influentei din
afară, noi posedam arme mo
derne, eficace și în primul rînd 
arpia atotbiruitoare a marxism- 
leninismului. arma victoriei so- 

comunismului.

In Valea Jiului, sărbătoarea 
deschiderii noului an universi
tar coincide cu o altă sărbă
toare, cea a împlinirii a două 
decenii de la înființarea Insti
tutului de mine, creație a ani
lor socialismului, care a deve
nit o unitate de prestigiu a în
vățămîntului nostru superior.

La festivitatea deschiderii 
noului an universitar au luat 
parte tovarășii Ioachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean provizoriu, 
niașan, ministrul 
Ion I ungu, 
Comitetului 
nedoara al 
vid Lazar, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid, 
președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular muni
cipal Petroșani, Viorei Faur, 
prim-secretar al Comitetului 
județean U.T.C. Au participat, 
de asemenea, reprezentanți ai 
Ministerului învățămîntului,' ai 
organelor locale de partid și 
de stat, conducători de între
prinderi și instituții din muni
cipiul Petroșani, corpul profe
soral și studenții Institutului 
de mine.

In aplauzele entuziaste

secretar 
județean 
P. C. R..

Bujor AI- 
minelor, 

al 
llu- 
Da-

studenților, prof. dr. Ing. Aron 
Popa, rectorul institutului, a 
rostit tradiționalul discurs de 
deschidere a anului universitar, 

începem acest nou an de stu
diu — a spus vorbitorul — în 
condiții determinate de avintul 
general și prefacerile înnoitoa
re ale societății românești. In 
ansamblul acestora, un loc de 
seamă îl ocupă dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului, 
in lumina prevederilor Plena
rei C.C. al P.C.R. din aprilie 
1968 și a noii Legi a învăță- 
mintului. Ele se fac simțite si 
in viața institutului nostru, ca
re, în această toamnă. împli
nește 20 de ani de la înființa
re.

Rectorul institutului a expus 
pe larg masurile întreprinse, 
in virtutea Legii învățamintu- 
lui, pentru îmbunătățirea con
ținutului științific al cursurilor, 
modernizarea programelor, sta
bilirea unei proporții juste in
tre orele de curs, seminar și 
practică, perfecționarea activi
tății de cercetare științifică. 
Disp’unînd de o bază materială 
bogată, institutul va valorifica 
mai deplin' potențialul’ științi
fic, pentru a-asigura o temei
nică pregătire de specialitate 
și de cultură generală, alit in 
cadrul facultăților, cit și în sec-

llilc de subingineri, ce-și fac 
debutul în viața institutului ln- 
cepînd din toamna acestui an.

Exprimînd recunoștința ca
drelor didactice și studenților 
pentru ( 
croate de

condițiile deosebite
* partidul și statul 

nostru, pentru învățătură, rec
torul institutului a subliniat ho- 
tSrîrea fermă a corpului pro
fesoral și studenților de a ob
ține, în noul an ie învăță- 
mint, rezultate frumoase în 
procesul instructiv-educativ.

In aplauzele entuziaste ale 
participanților, Tectorul institu
tului a declarat deschis anul 
universitar 1968-1969 — o nouă 
perioadă de muncă și studiu, 
de aplecare sîrguincioasă asu
pra plansptplor, a utilajelor la
boratoarelor, asupra negrului 
strălucitor al cărbunelui din 
adincuri

Pășim din nou in sălile de 
curs, aureolați de sărbătoarea 
aniversării tinărului nostru in
stitut — spunea studentul Vjr- 
qil Iga, președintele Consiliu
lui U.A.S. In cei 20 de ani. care 
au trecut de la înființarea sa, 
a fost înregistrat un proces 
neîntrerupt de îmbunătățiri a-

anumitor 
anumitor

cialismului și 
(Vii aplauze).

Congresul al 
rîhțâ Națională 
elaborat un • 
perfecționare

popor, 
el

IX-lea, Confe- 
a partidului au 

ast oroqram 
a activității 

planificare și conducere a 
trcqii noastre societăți 
noașteți măsurile luate de Co
mitetul Central, de guvern pen
tru înfăptuirea acestor măsuri. 
Cunoașteți grija și preocupa
rea permanentă a partidului 
nostru pentru perfecționarea 
continuă a vieții sociale, pen
tru asigurarea condițiilor care 
să permită participarea activă 
a tuturor membrilor societății 
la luarea holăririlor ce privesc 
dezvoltarea internă și relațiile 
internaționale alo României 
socialiste, la înfăptuirea lor în 
practică. Tocmai în aceasta 
constă superioritatea democrați
ei socialiste. Aceasta este una 
din trăsăturile ci esențiale ca
re se manifestă tot mai din 
plin și mai activ In viata pa
triei noastre. (Aplauze, urale).

Știm bine că principiile so
cialismului nu se realizează de 
la sine. Pentru ca ele să se 
manifeste din plin în toate sec
toarele vieții sociale trebuie 
depusă o activitate intensă, 
creatoare. In acest scop au fost 
luate și măsurile privind o mai 
bună așezare, o mai bună re
partiție a venitului național.

IW.lHMMJIllILgffil

Cuvîntul tovarășului
Ioachim Moga

Stimat! tovarăși profesori, 
conferențiari, asistenți, 
Dragi studenți.

Noul an universitar se în
scrie în viața școlii noastre ca 
un eveniment de o deosebită 
’mportanță, care marchează o 
nouă etapă de muncă fructuoa
să a corpului [ rofesoral și 
a studenților desfășurată în
tr-un climat n-. i. al înfăptui
rii prevederilor înscrise în 
Directivele C< tului ' Cen
tral al Partidului Comunist

In centrele
universitare din tară
Deschiderea noului an de în- 

valămînt universitar a prilejuit 
in toate centrele universitare 
din tară, festivități entuziaste, 
la care au luat parte cadre di
dactice și studenti, reprezen
tanți ai organelor locale 
partid și de stat, .... _
știință, cultură si artă.

La acest important eveni
ment in viata tineretului stu
dios au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer — la 
Cluj, Gheorghe Apostol — la 
Brașov, Alexandru Birlădean.i
— la Craiova, Emil Bodnaraș
- la Tg. Mureș, Cliivu Stoica

la Iași, Ilie Verdel — la 
Timișoara, Maxim Berghianu - 
la Galați. Conducătorii d • 
partid si de stal au făcut vizite 
la institutele de învățămînt 
s-au intilnit cu cadre didacti
ce și studenți.

La adunările consacrate

de
oameni di

deschiderii noului an de învă- 
tămînt au luat cuvîntul rec
tori și alte cadre didactice, stu
denti. In încheierea adunărilor, 
primiți cu puternice aplauze si 
urale au luat cuvîntul condu
cătorii de partid și de stat pre- 
zenli la adunări.

La Institutul de petrol din 
Ploiești, au luat parte tovară
șii Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului si Dumitru Balalia, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R.

_ • *
Festivități asemănătoare 

avut loc, în cursul zilei 
marți și în centrele de învă- 
tumint superior pedagogic. In 
cadrul adunărilor festive an 
luat cuvîntul tovarășii Gheor
ghe Blaj — la Baia Mare, Vic
tor Bolojan — la Oradea, Emil 
Bobu, la Suceava, prim-secre- 
tar! ai comitetelor județene ale 
P.C.R.

au 
de

Roman și în Legea învațamin- 
tului. Aceste documente pro
gramatice, de mare însemnăta
te, stabilesc direcțiile de dez
voltare în perspectivă ale șco
lii românești, căile pentru 
perfecționarea și modernizarea 
învățămîntului de toate grade
le, în concordanța cu cerințe
le societății noastre socialiste. 

Dumneavoastră, cadrele di
dactice, și studenții, începeți 
un nou an de muncă în condi
țiile activității pline de avînt 
a întregului nostru popor, pen
tru înfăptuirea programului e- 
laborat de Congresul al IX-lea 
al partidului si de Conferința 
Națională, de adeziune și 
sprijin unanim al tuturor ce
tățenilor patriei față de poli
tica marxist-leninistă a parti
dului și statului, politică ce 
corespunde pe deplin intere
selor majore ale națiunii 
noastre, cauzei socialismului 
și păcii.

Cu satisfacție și ............
justificată participăm la rea
lizarea unor uriașe 
mări și p refaceri 
în toate domeniile 
de stat, economico, 
culturale, obținute sub îndru
marea înțeleaptă a partidului, 
care conduce cu fermitate și 
consecvență destinele poporu
lui nostru spre un viitor fe
ricit.

După ce a relevat succese
le importante obținute în dez
voltarea învățămîntului supe
rior din România, creșterea 
masivă a numărului centrelor 
universitare, facultăților și 
studenților, vorbitorul a spus:

— Numai în acest an uni
versitar vor păși pentru prima 
dată pragul institutelor de în
vățămînt superior un însemnat

mîndrie

Iransfor- 
înnoitoare 
activității 

sociale si

număr de studenți. din care 
160 aici, la Institutul de mine 
Petroșani (cursurile de zi) — 
instituție de învățămînt supe
rior creata în anii socialis
mului, care împlinește în a- 
ceaslă lună 20 de ani de acti
vitate rodnică în pregătirea 
cadrelor inginerești din indus
tria extractivă. Este un prilej 
de mîndrie pentru noi toți, ca 
acest institut tînăr. pentru ca
re partidul și statul au inves
tit sume importante necesare 
dotării materiale și desfășură
rii corespunzătoare a activi
tății, a devenit o unitate de 
prestigiu a învățămîntului nos
tru superior, care oferă in
dustriei noastre extractive ca
dre de nădejde, cu o bună 
pregătire teoretică șl instrui
re practică.

După cum întreaga noastră 
economie este în plina dez
voltare, tot așa și perspective
le învățămîntului de 1__ _
gradele, conturate în Plenara 
C.C. al P.C.R. din 
1968. în lumina p:„__ _
Congresului al IX-lea al parti
dului. situează învătămîntul 
patriei noastre printre țările 
cele mai avansate din lume. 
Ca urmare a măsurilor stabi
lite, a fost creat un nou ca
dru organizatoric, un teren fer
til pentru dezvoltarea succese
lor obținute, pentru progre
sul învățămîntului.

Caracteristica esențială a 
ansamblului de măsuri care al
cătuiesc programul de 
votare a învățămîntului 
a subliniat vorbitorul — 
modernizarea procesului

toate

aprilie 
prevederilor

dez-

este 
in-

[ (Continuare in pag, a l-a)
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Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU

(U'mor? din pog 1)

Aceste măsuri deschid drum 
spre o mai fermă înfăptuire a 
principiilor egalității șl eticii 
socialiste, astfel ca fiecare 
membru al societății socialiste 
să dobîndească venituri numai 
ca rezultat al muncii depuse 
In folosul societății, ca fiecare 
si cîștiqe în raport cu aportul 
- i la progresul socii lății. |A- 
plauze puternicei. Nu sînlom 
partizanii egal țarismului mic- 
burqlicz. Dar nu sîntem și nu 
putem li nici partizanii unor 
disproporții nejustificate între 
veniturile membrilor societății 
noastre. Trebuie să creăm o a- 
semenea repartiție care, por
nind de la aportul și răspun
derea in societate, să contri
buie la ridicarea generală a ni
velului do viată a întregului 
popor. (Vii aplauze).

Cunoașteți, de asemenea, ho- 
tărkile si măsurile luate de 
plenara din aprilie pentru dez
văluirea și lichidarea cauzelor 
unor abuzuri și greșeli săvîr- 
șite în trecut în societatea 
noastră, pentru întărirea le
galității socialiste și crearea 
condiții : ca omul societății 
noi să se poată manifesta liber, 
în adevăratul sens al cuvînlu- 
lui, participînd activ la întrea
ga viată a societății socialiste 
românești. Întărirea legalității 
trebuie să facă imposibilă co
miterea oricărui fel de abuz, să 
asigure ca nimeni să nu mai 
poată aplica vreo măsură îm
potriva cetățenilor nevinovați. 
(Aplauze puternice). Desigur, 
tovarăși, aceasta presupune o 
activitate intensă, consecventă 
și fermă. Partidul nostru este 
ferm hotărît să înfăptuiască ne
abătut directivele Congresului, 
ale Conferinței Naționale, holă- 
rlrile Comitetului Central pri
vind perfecționarea societății 
noastre, dezvoltarea democrați
ei socialiste, înfăptuirea uma
nismului socialist în România. 
In acest fel noi aplicăm în via
tă învățătura marxist-leninistă, 
asigurăm triumful socialismu- 
î ii. (Aplauze puternice, urale).

Vorbind despre toate acestea, 
să nu uităm nici un moment 
că fiecare membru al societă
ții socialiste românești poartă 
răspunderea fața de tot ceea 
ce se înfăptuiește în tara noas
tră. Participînd liber la viata 
politică, exprimîndu-șl păreri
le asupra activității noastre so
ciale. fiecare cetățean trebuie 
<3 pornească de la răspunderea 
fată de semenii săi, de la răs
punderea față de prezentul și 
viitorul națiunii noastre socia- 
l.sle. neînlrcprinzînd nimic 
care ar putea prejudicia mer- 
s ,| nostru înainte. Datoria fie- 
. ia este de a contribui la 
perfecționarea societății noas- 
! ia ridicarea bunăstării în- 
’• j b nostru popor. (Aplau
ze. urale).

Aceasta ne cere să armoni
zam cit mai deplin cerințele 
d?7’ «’tarii democrației socia
li-*'-. ale umanismului socialist, 
c u c PTințele răspunderii socia
le p.,-roind de la adevărul că 
m er U tea este înțelegerea ne
cesității înțelegerea nece-
sității in condițiile noastre 
înseamnă înțelegerea datoriei 
d- a face totul pentru triumful 
socialismului, pentru ridicarea 
bunăstării poporului, pentru 
întărirea independentei și su
veranității patriei noastre. (A- 
plauze și urale puternice).

Știm ca In înfăptuirea telu
rilor noastre, pe lingă succese 
avem încă și lipsuri ; avem în
că mult de făcut pentru a a- 
junge la nivelul de dezvoltare 
materială și spirituală care să 
satisfacă din belșug toate ce
rințele membrilor societății. 
Dar ceea ce am realizat pină 
în prezent, ca și programul mă
reț pe care ni l-am propus sînt 
dovada capacității creatoare a 
poporului nostru și garanția că 
vom parcurge înlr-un timp 
scurt decalajul ce ne desparte 
de țările avansate. Vom ajun
ge la dezvoltarea materială și 
spirituală care să așeze națiu
nea socialistă a României pe 
treptele înalte ale civilizației 
si progresului. (Vii aplauze șl 
urale).

Dragi tovarăși,
In preocupările partidului șl 

sfatului nostru, așa cum am 
mai arătat, perfecționarea con
tinuă a societății socialiste 
este strîns legată de dezvol
tarea și modernizarea Invăță- 
mlntului chemat să asigure ca
dre temeinic pregătite din 
punct de vedere ț rofesional, 
cu un larg orizont de cunoș
tințe. cu o profundă recepti
vitate față de ceea ce este 
nou si înaintat. Fără o 
pregătire solidă, fără slăplni- 
rra perfectă a tehnicii mo
derne, a științei, fără aborda
rea realistă, rațională a pro
blemelor, în nici un domeniu 
nu mai este astăzi posibil să 
se obțină eficiența scontata, 
«a se asigure progresul, lată 
de ce consideram că trebuie 
să ne preocupam stăruitor de 
ridicarea nivelului general de 
cultură al poporului. punind 
în acc-st sens ț e unul din pri
mele planuri ale politicii noas
tre dezvoltarea și moderniza
rea Învățămîntului de toate 
gradele. Statul nostru alocă, 
după cum știți, însemnate fon
duri pentru extinderea si 
modernizarea bazei mate
riale a învățămîntului. pen
tru îmbunătățirea condi
țiilor de viată și de mun
că ale corpului profesoral șl 
ale studenților. Am vizitat as
tăzi Academia de studii eco
nomice ; acest lăcaș de învă- 
țiîmînt si-a lărqit spațiul cu 
încă 13.000 metri pătrați. Deci 
s-a construit de trei ori, cit 
spațiul vechiului institut. Asta 
nu înseamnă numai că s-a 
dezvoltat Academia de științe 
economice, ci s-a realizat de 
fapt o construcție modernă, 

un Institut nou. Am făcut 
aceasta, apreciind că econo
miștii au un rol însemnat alll 
în activitatea societății d* as
tăzi cîl și în cea de milne. 
(AII aplauze). Am vizitat, de 
asemenea, noul Institui poli
tehnic, care și el depășește 
de clteva ori proporțiile ve
chiului institut, construit cu 
zeci de ani în urmă. Avem a- 
rum un institut modern, unde 
vor învăța circa 12 000 de 
studenți, viitori Ingineri de 
diferite specialități necesari 
“coAcaniei noastre. Deși am 
făcut aici o investiție mare, 
credem că este o investiție 
bună, folositoare, merită să 
facem acest efori si sîntem 
încredințați că' studenții vor 
ști să-l răsplătească. (Aplauze 
și urale entuziaste). De bună 
seamă, dobînda pe care o vom 
j rimi pentru investițiile făcute 
se va materializa în utilaje, 
în mașini electronice și în 
alte mașini caro să contribuție 
la dezvoltarea industriei, a e- 
conomiei noastre. In felul a- 
cesta vom recupera înzecit 
ceea co am investit. Studenții 
de astăzi și de mîine vor iace 
totul pentru a dovedi că me
rită grija și atenția partidului 
și statului, a poporului nos
tru. (Apia, ze și urale prelun
gite). Am vizitat și Institutul 
de arhitectură care se dezvol
tă și el încă de două ori pe 
cît era. Se construiește mult, 
se va construi și mai mult 
pentru că avem nevoie de ar- 
hitecți numeroși și pricepuți. In 
această ordine de idei cred 
însă că întîietatea trebuie să 
o acordăm priceperii. Arhitec- 
ții noștri dovedesc măiestrie 
și pricepere în construcțiile 
pe care le concep. Cîleodată 
și fantezie, dar o fantezie ca
re ne costă prea mulți bani. 
Actualii studenți trebuie • ă 
se străduiască să devină arhi- 
tecți și mai competent!, cu și 
mai multă fantezie, dar cu o 
fantezie care să coste cil mai 
țuțin. (Animație, vii aplauze). 
Cuvintele mele critice nu sc 
referă de fapt numai la tova
rășii din arhitectură. Critici 
s-ar putea adresa și altor in
stitute. Dar deschiderea anu
lui universitar este o zi de 
sărbătoare și apoi considerăm 
că dv. cunoașteți bine lipsu
rile. Cele spuse despre arhi
tect! îi vizează și pe viitorii 
ingineri, pentru că și ei tre
buie să proiecteze mașini mai 
bune, mai ieftine, mai econo
micoase. In general, în toate 
institutele de învățămînt mai 
avem mult de făcut pentru 
perfecționarea activității cores
punzător cxiqențelor societă
ții noastre actuale. (Vii a- 
plauze).

Am vizitat Universitatea. 
Este o clădire veche, dar în 
programul acestui cincinal se 
prevede construirea a cîtorva 
noi facultăți. Ca suprafață, to
varășii se gîndesc ca acestea 
să depășească proporțiile clă
dirii actuale a universității, 
înțelegem cerințele dezvoltă
rii învățămîntului nostru uni
versitar și vom face eforturi 
pentru construcția unor noi 
facultăți, a unor noi institute. 
Așa cum am spus la început, 
societatea socialistă, societatea 
comunistă, trebuie să fie ro
dul a tot ceea ce a creat mai 
bun mintea omenească; avem 
nevoie de oameni înarmați cu 
tot ceea ce este mai nou în 
știință și cultură pentru a 
făuri societatea comunistă în 
România. (Aplauze vii, urale).

Așa după cum știți, ne în
grijim de condițiile de viață 
ale studenților. Căminele con
struite sînt o dovadă, faptul 
că circa 60 la sută din stu- 
denți j rimesc burse, mărite 
în primăvară cu circa 15—20 
la sută, reprezintă iar o dova
dă a grijii pe care partidul 
si guvernul o acordă condi
țiilor de învățătură pentru ti
neretul patriei noastre. Sîntem 
convinși că și tinerelul va 
răspunde mîine prin munca 
sa, grijii și eforturilor pe ca
re le face poporul nostru pen
tru a-1 ajuta să învețe. (Vil 
aplauze).

Cunoașteți preocupările 
partidului . și guvernului 
pentru perfecționarea mul
tilaterală a procesului de 
învățămînt, pentru ridica
rea nivelului, îmbogățirea 
conținutului și îmbunătățirea 
orientării acestuia. Directivele 
Comitetului Central al parti
dului, prevederile noii legi a 
învățămîntului, adîncesc ca
racterul democratic al învă- 
țăminlului din România, asi
gură exercitarea dreptului la 
învățătură tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de sex. națio
nalitate sau categorie socială, 
reflectă deplina egalitate de 
care se bucură oamenii mun
cii din patria noastră. (Aplau
ze). Noua lege prevede mă
suri de o importanță deose
bită pentru dezvoltarea școlii 
noastre la nivelul exigențelor 
actuale, pentru legarea mai 
slrinsa a pregătirii universitare 
de nevoile activității practice, 
de realizările avansate ale 
științei și tehnicii. Încă din a- 
cest an universitar, prind viață 
o serie de prevederi impor
tante ale directivelor Comi
tetului Central și ale legii în- 
vățămîntului. Elaborarea noi
lor planuri de învățămînt șl 
programe de cursuri, încadra
rea mai bună cu personal di
dactic a catedrelor, înființa
rea institutelor de subingineri, 
îmbunătățirea condițiilor ge
nerale de studiu, vor spori 
fără îndoială eficiența învă- 
țămintului superior. aportul 
său la formarea cadrelor ne
cesare economiei, științei și 
culturii. Pornind de la faj tul 
că este necesar să se acorde 
o mai mare răspundere, cor
pului profesoral — corespun
zător preocupării generale a 
partidului sî guvernului nos
tru de a atrage toate cate

goriile dp cetățeni la condu
cerea activității economice si 
sorlale — prin lege s-a hotft- 
rît constituirea senatelor șl 
consiliilor profesorale. Investi
te cu largi atribuții în organi
zarea șl conducerea activității 
universitare. Alegerea rectori
lor și constituirea consiliilor 
reprezintă un moment do sca
mă In viața școlii noastre su- 
f erioarc. Noi așteptăm ric la 
aceste instituții de conducere 
colectivă a Învățămîntului su
perior rezultate bune, în sen
sul ca ele să dezbată si să 
stabilească măsuri concrete 
privind perfecționarea conti
nuă a procesului Instructiv și 
educativ. Cadrele didactice 
vor îndeplini atribuții multi
laterale în conducerea tnvă- 
țămîntului nostru. Trebuie să 
asigurăm în practică acorda
rea unei Independențe șl au
tonomii largi acestor foruri, 
fără su ne fie teamă că pro
fesorii nu vor ști să foloseas
că aceste drepturi. Avtnd de
plina convingere că în tnvă- 
țămîntul superior lucrurile vor 
merge din ce în ce mai bine, 
urăm noilor organe de con
ducere colectivă succese lot 
mai mari în activitatea lor. 
(Aplauze vii. prelungite).

In Instituirea acestor organe 
colective am pornit de la fap
tul că si studenții trebuie să 
participe, alături de profesori, 
la elaborarea și discutarea 
măsurilor privind activitatea 
generală, socială și culturală 
din învățământul superior, Ia 
asiqurarea condițiilor cores
punzătoare de învățătură și de 
viată ale studenților. In sena
tele și consiliile universitare 
vor participa și reprezentanții 
studenților, aceasta fiind o for
mă democratică de atragere a 
tineretului nostru studențesc 
la perfecționarea continuă a 
învățămîntului. Aceasta va fi 
totodată și o școală pentru 
studenți, care-i va ajuta să 
învețe cum să conducă șl să 
acționeze mîine cînd ei înșiși 
vor fi puși în situația de a 
adopta hotărîri de sine stă
tătoare. (Aplauze entuziaste).

Toate aceste măsuri pun în 
fața cadrelor didactice, a stu- 
dențimii sarcini de mare răs
pundere. In condițiile profun
dei revoluții tehnico-științifice 
mondiale, ale ritmului extra
ordinar de multiplicare a cu
noștințelor științifice este ne
cesar, mai mult ca oriclnd, să 
ne preocupăm ca Întregul 
proces de Învățămînt să în
corporeze rapid cuceririle a- 
vansale ale științei și tehni
cii moderne. Să dezvoltăm 
prin toate mijloacele Interesul 
studenților pentru o largă și 
competentă informare științi
fică. pentru o gîndire crea
toare. pentru o muncă asiduă 
în vederea însușirii tezaurului 
inestimabil al științei șl cul
turii contemporane. Trebuie 
să legăm și mai strîns învă
țământul de viață, de proble
mele actuale șl de perspectivă 
ale dezvoltării societății, de 
cerințele multiple, tot mal va
riate pe care le ridică con
strucția socialistă. Nu trebuie 
să uităm nici o clipă că stu
dentul de astăzi este inginerul, 
omul de știință. profesorul, 
omul de cultură de mîine, că
ruia i se vor încredința atri
buții de răspundere în produc
ție, In cercetare, în adminis
trația de stat, în cultură, în 
ocrotirea sănătății si In alte 
domenii de activitate. Aceste 
atribuții vor putea fi îndepli
nite cu alît mai bine, cu cît 
pregătirea de azi se va face 
în slrînsă legătură cu desco
peririle cele mai noi, cu cerin
țele și problemele practicii 
actuale. Cu cît lnvățămîntul 
nostru va fi mai strîns leqat 
de viață, cu atît mai eficient 
și mai rapid se vor integra în 
producție noile promoții de 
specialiști, cu atît vor putea 
să aducă ele o contribuție mai 
mare, mai folositoare la dez
voltarea României, la bunăsta
rea întregului popor român. 
(Aplauze și urale).

In condițiile de astăzi nu 
este posibil să vorbești de 
crearea unui intelectual cu 
înalte calități științifice și mo
rale fără a pune cu strinqență 
problema însușirii cunoștințe
lor politice, fără dezvoltarea 
și îmbunătățirea învățămîntu- 
lui social-politic. înțelegerea 
justă a dezvoltării sociale, a 
evenimentelor care au loc în 
lume, a tendințelor societății 
nu este posibilă fără a stă- 
pîni știința cea mai înaintată 
despre lume și viață, concep
ția proletariatului, materialis
mul dialectic și istoric, fără 
cunoașterea metodei de cer
cetare și de gîndire a mar- 
xism-leninismului — călăuza 
și farul progresului întregii 
omeniri. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Avem deplina convingere 
că întregul corp profesoral 
universitar, întregul nostru 
tineret studențesc nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a 
asigura înfăptuirea programu
lui de dezvoltare a învățămin- 
tului în patria noastră. Sîn
tem convinși că anul univer
sitar care începe astăzi va 
marca noi succese în dezvol
tarea multilaterală a învăță
mîntului din România.

In activitatea de perfecțio
nare a învățămîntului doresc 
să remarc rolul important pe 
care îl au comuniștii, orga
nizațiile de partid din facul
tăți și institute. Rezultatele 
pe caro le avem în Capitală, 
ca și în întreaga țară, sînt o 
dovadă că organizațiile de 
partid de la Universitate, din 
institute, joacă un rol Impor
tant în ridicarea calității lu- 
vățămînlului, aceasta fiind 
menirea lor principală. Sîntem 
convinși că ele își vor Înde
plini în hune condițiunl și în 
viilor această sarcină, r«i vor 
fi urmate în această activitate 

de tot corpul nostru profeso
ral-, de întreaga noastră stu- 
denllme. (Aplauze puternice, 
prelungite).

In viața facultăților noastre, 
un rol Important an orqanlza- 
tiile de tineret, atît Uniunea 
Tinerelului Comunist, cit șl a- 
sociațiile studențești, care mi 
se pare că unesc aproape în- 
treaqa studențimo. Doresc să 
exprim convingerea că sub 
conducerea partidului. alît 
U.T.C.-ul cît și asociațiile stu
dențești vor acorda tot spri
jinul cadrelor didactice, Ișl 
vor aduce contribuția activă 
la dezvoltarea Învățămîntului. 
la formarea unor cadre cil 
mai bine pregătite, a unor buni 
specialiști și a unor buni ce
tățeni ai patriei, gata In orice 
împrejurări, atît la bine, cit 
și la rău, să servească cu de
votament și abnegație cauza 
poporului, cauza socialismului 
(Aplauze, urale).

Dragi tovarăși,
Aș dori să subliniez nici, 

în fața profesorilor și studen
ților din București, că întrea- 
qa politică a partidului și sta
tului nostru este pătrunsă de 
o profundă responsabilitate 
pentru mersul construcției so
cialiste în România și pentru 
cauza generală a socialismului 
și păcii. Noi considerăm că 
asigurînd tnaintarea tot mai 
fermă a României pe calea 
socialismului, dezvoltlnd in
dustria, agricultura, știința. în- 
vățămîntul, ridicînd nivelul 
de viață al poporului, ne în
deplinim o înaltă Îndatorire 
față de poporul nostru, o sa
cră îndatorire națională. In 
același timp procedînd astfel 
ne îndeplinim și o importan
tă îndatorire Internațională, 
pentru că noi știm că numai 
în măsura în care fiecare țară 
socialistă este mai puternică, 
obține succese tot mai mari 
în făurirea vieții noi. se în
tărește forța lagărului socia
list, se cimentează unitatea, 
se asigură triumful socialis
mului și păcii In lume. 
(Anlauze, urale).

Sîntem preocupați în mod 
deosebit de qăsirea căilor pen
tru înlăturarea încordării și 
neînțelegerilor existente astăzi 
între statele socialiste. Consi
derăm că trebuie făcut totul 
pentru a ajunge la restabilirea 
încrederii între țările frățești, 
la dezvoltarea legăturilor de 
prietenie și a colaborării din
tre ele. Pornim de la faptul 
că fiecare partid, fiecare gu
vern. fiecare popor, poartă ele 
înseși răspunderea pentru asi- 
qurarea construcției socialiste 
în țara respectivă și că trebuie 
manifestată cea mai deplină 
încredere în capacitatea lor 
de a asiqura triumful socialis
mului. Totodată, considerăm 
că întărirea colaborării inter
naționaliste dintre partidele și 
țările socialiste are o impor
tanță deosebită pentru acce
lerarea construcției socialismu
lui în fiecare țară în parte, 
pentru victoria cauzei socia
lismului si păcii In întreaga 
lume. (Aplauze puternicei.

Concepția marxist-leninistă, 
orinduirea noastră socială, țe
lurile comune, ne obligă să fa
cem totul pentru a găsi căile 
care să ducă la Întărirea uni
tății. Noi considerăm că mani
festarea internaționalismului so
cialist, în condițiile existenței 
mai multor țări socialiste, pre
supune să se pornească în pri
mul rînd de la respectul in
dependenței și suveranității 
fiecărui partid și stat, de la e- 
galitatea în drepturi, de la în
trajutorarea tovărășească. Ma
nifestarea internaționalismului 
socialist presupune ca țările 
socialiste să-și acorde ajutor 
reciproc, în aceste condiții, în 
dezvoltarea economică și socia
lă, făcirid schimb de experien
ță și asigurînd ca fiecare po
por, fiecare partid să-și poală 
manifesta din plin forța și ca
pacitatea sa creatoare. In a- 
ceasta își găsește cu adevărat 
expresia internaționalismul so
cialist. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Sîntem preocupați pentru a 
găsi căile de întărire a unită
ții dintre partidele comuniste 
si muncitorești. In condițiile de 
astăzi este o necesitato pentru 
toți comuniștii care gîndesc cu 
răspundere pentru soarta po
poarelor lor, pentru cauza pro
gresului și păcii, să facă to
tul pentru a găsi căile întări
rii colaborării și unității în 
mișcarea comunistă și muncito
rească. Numai în acest fel miș
carea comunistă se va putea 
afirma din plin ca principala 
forță sociala politică a con
temporaneității. Numai în a- 
cest fel ea va putea exercita 
o influentă tot mai puterni
că asupra dezvoltării sociale, 
va putea asigura unirea tutu
ror forțelor antiimperialisle 
pentru a împiedica planurile 
agresive ale imperialismului, 
pentru a asigura pacea în lu
me. (Aplauze, urale). Pentru 
realizarea unității comuniștilor 
de pretutindeni trebuie să 
pornim de la principiile mar- 
xisl-leniniste, de la egalitatea 
in drepturi Intre partide, de la 
respectul independenței lor, al 
dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător 
linia politică, călăuzindu-se 
după adevărurile generale mar- 
xist-leniniste și ținînd seama 
de condițiile concrete, istorice, 
sociale, economice din tara 
respectivă, de răspunderea pe 
care o are față de propria cla
să muncitoare, față de propriul 
popor. Tocmai pornind de la 
răspunderea față de clasa 
muncitoare proprie, față de 
propriul popor, poți dovedi și 
răspunderea lață de clasa mun- 
< itoare internațională, lață de 
popoarele din întreaga lume. 
Numai ținînd seama de aceste 
laturi indisolubile se poale 
vorbi de manifestarea plenară 
a internaționalismului proletar 
in lupta pentru socialism, pen

tru pace, pentru progres In lu
me. (VII aplauze).

in acest spirit, după cum 
știți, a acționat șl acționează 
partidul nostru. Principiile e- 
laboratc de Congresul al IX-lea, 
de Conferința Națională, reafir
mate de Marea Adunare Națio* 
nală In sesiunea de acum un 
an și în sesiunea din auqust 
anul curent, constituie direc
țiile de neclintit ale politicii 
noastre Internationale. Ca șl pi
nă acum, vom tare totul pentru 
a ne aduce contribuția la În
tărirea unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste, « tuturor 
lortelor antiimperiallste. Ne 
vom Îndeplini îndatorirea 
noastră de detașament activ 
al mișcării comuniste și mun
citorești, al mișcării antllmpe- 
rialisle mondiale. (Aplauze, u- 
rale prelungite).

In același timp, noi pornim 
în politica externă de la fap
tul că In lume există un nu
măr mare de stale cu altă o- 
rinduire socială. Considerăm că 
este necesar să acționăm con
tinuu pentru dezvoltarea cola
borării și prieteniei cu aceste 
state, pentru a ne încadra ac
tiv atit In diviziunea Interna
țională a muncii, cit și în în
treaga activitate politică mon
dială. Numai asigurînd relații 
largi de colaborare cu toate sta
tele lumii, putem crea condi
ții pentru triumful păcii și pro
gresului pe planeta noastră. 
(Aplauze puternice). Desigur, 
punem la baza acestor relații 
principiile care se afirmă tot 
mai puternic pe arena mon
dială — ale egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne, respectul inde
pendenței și suveranității na
ționale. Noi considerăm că fie
care popor, mare sau mic, 
poartă răspunderea pentru 
soarta păcii și trebuie să ac
ționeze intens pentru a contri
bui ca atit în Europa, cit și pa 
întregul glob pămlntesc să se 
organizeze o lume în care să 
fio exclusă folosirea forței, In 
care fiecare națiune să-și poată 
valorifica din plin potențialul 
material și spiritual, In care 
nimănui să nu-i fie frică că 
va deveni victima unei agre
siuni imperialiste. (Aplauze, 
urale).

Militlnd In acest spirit, noi 
am cîștigat, după cum știți, 
mulți prieteni în Europa și pe 
toate continentele. Considerăm 
că în acest fel ne-am adus o 
contribuție prețioasă la cauza 
destinderii în lume. Mai mult 
decît pînă acum, astăzi este 
necesar să intensificăm aceste 
eforturi, să dezvoltăm legătu
rile cu statele europene, să qă- 
sim căile pentru continuarea 
cursului destinderii, pentru în
făptuirea securității în Europa. 
Noi considerăm că continentul 
nostru, care a dat atîtea, atitea 
valori remarcabile civilizației 
omenești, dar care a generat si 
războaie nimicitoare, trebuie 
să-și unească eforturile pentru 
a asigura condiții de dezvolta
re liberă, independentă, de bu
năstare și fericire pentru fie
care popor. In acest fel Euro
pa va contribui la pacea În
tregii lumii. (Vii aplauze).

Știm că sînt probleme greu 
de rezolvat, dar trebuie să se 
pornească de la realități, de la 
schimbările petrecute în Euro
pa după război, de la existen
ța celor două state germane. 
Se impune, deci, necesitatea 
recunoașterii Republicii Demo
crate Germane, necesitatea sta
bilirii relațiilor diplomatice cu 
ambele state germane, crearea 
condițiilor pentru participarea 
lor la rezolvarea pozitivă a 
problemelor europene. Este ne
cesar, de asemenea, să se por
nească în crearea securității 
europene de la recunoașterea 
granițelor existente, de la an
gajamentul tuturor statelor de 
a nu încerca schimbarea a- 
cesfor granițe. Iată imperative 
ce se impun în momentul de 
față pentru a deschide calea 
securității și păcii în Europa. 
(Aplauze).

Noi sîntem conștienti că în 
lume sînt forțe care vor să îm
pingă omenirea spre perioada 
trecută a războiului rece, că 
cercurile imperialiste, revan- 
șarde, ar dori să învenineze at
mosfera internațională. să-șl 
pună în aplicare planurile agre
sive. In lume există însă for
țe uriașe care dacă vor acțio
na unit pot împiedica planu
rile imperialismului, pot asi
gura pacea popoarelor. Roma
nia, poporul român, parte in
tegrantă a forțelor păcii, vor 
acționa cu toată forța pentru 
apărarea și consolidarea păcii 
și securității internaționale. (A- 
plauze).

Am considerat necesar ca la 
deschiderea anului universitar 
în Capitală și în întreaqa kară 
să reamintesc citeva din pro
blemele politicii interne și ex
terne a partidului și guvernu
lui tării noastre pentru a face 
<> legătură și mai strînsă între 
activitatea învățămîntului și 
preocupările generale ale țării 
noastre. Nu există nici în con
strucția internă, nici în viața 
internațională probleme ce pot 
fi judecate izolat; ele consti
tuie un tot unitar. Înțelegerea 
constantei politicii partidului și 
guvernului nostru vă va ajuta 
și în învățătură și vă va ajuta 
să înțelegeți mai bine de ce 
trebuie să folosiți intens posi
bilitățile pe care le aveți pen
tru a vă preqăti ca mîine să 
servili cu toate forțele voastre 
făurirea destinului luminos al 
poporului nostru, înflorirea na
țiunii noastre socialiste. (A- 
pldirze, urale).

Dați-mi voie ca în încheiere 
să adresez încă o dată între
gului corp didactic din Bucu
rești, din întreaga tară, între
gii noastre studentimi urări de 
noi și noi succese, să vă do
resc tuturor, dragi tovarăși 
profesori, multă sănătate și. 
vouă, dragii mei prieteni ti
neri, multa fericire. (Urale fur
tunoase. aplauze vibrante, pre
lungite).

Cuvîntul tovarășului
Ioachim Moga

(Urmare din pag. 1)

structiv-educaliv, prin prelua
rea a tot ceea ce a fost va
loros din trecutul școlii noas
tre. a celor mai noi cuceriri 
ale știintel și tehnicii, ale 
pedagogiei românești șl mon
dial''. Toate acestea vor du
ce la creșterea nivelului do 
cunoștințe, de cultură al în
tregului popor, la ridicarea 
standardului său de civiliza
ție, de viață.

Pe această linie se Înfăptu
iește deja trecerea la Invăță- 
mlntul general șl obligatoriu 
de 10 ani. a școlarizării înce- 
plnd de la vtrsta de 6 ani; 
au luat ființă școlile de sub
ingineri. asistăm la înnoiri 
substanțiale In sistemul de 
pregătire a cadrelor de tehni
cieni șl Ingineri prin lnvăță
mîntul post-llccal sau noi sec
ții create în cadrul facultă
ților, care vor asiqura pre
gătirea unor promoții de spe
cialiști 1n profesiuni noi șl de 
larqă perspectivă.

Perfecționarea planurilor, a 
programelor șl manualelor șco
lare, înzestrarea In continua
re a laboratoarelor cu apara
tură și utilaj modern, noile 
spatii de Învățămînt ce se dau 
în folosință an de an asigură 
condiții tot mal bune de stu
dii.

Dezvoltarea construcțiilor cu 
caracter social permite ca a- 
proximativ 60 la sută dintre 
studenți să locuiască în că
mine șl să la masa la cantine. 
Noua reglementare cu privi
re la acordarea burselor va 
îngădui repartizarea fondurilor 
.Importante alocate de stat mai 
echitabil, diferențiat, după ve
nituri și rezultatele la Învă
țătură ale tinerilor.

Aici, la Institutul de mine, 
In anul școlar precedent preo
cuparea pentru creșterea ni
velului calitativ al învătămîn- 
tulul a fost îmbunătățită. S-a 
acordat mal multă atenție 
pregătirii prelegerilor șl cursu
rilor din punct de vedere me
todic și al conținutului lor 
științific, s-a muncit mal bine 
în organizarea șl desfășurarea 
pregătirii suplimentare, s-a in
tensificat sudiul Individual al 
studenților.

Toate acestea au făcut să 
crească calitatea pregătirii stu
denților, lucru reflectat si în 
rezultatele examenelor de la 
finele anului încheiat.

Referindu-se la măsurile în
treprinse de conducerea insti
tutului, comitetul de partid si 
U.T.C. pentru înlăturarea defi
ciențelor din munca didactică, 
tovarășul Ioachim Moga a a- 
rătat că în noul an este ne
cesar să se desfășoare o mun
că șl mal susținută, avîndu-se 
în vedere complexitatea pro
ducției și a sarcinilor ce stau 
în fata viitorului inginer.

Avîntul continuu al econo
miei și culturii românești, pro
gresul rapid al științei și teh
nicii Impun necesitatea pre- 
qătiril cît mai temeinice a 
viitoarelor cadre, care trebuie 
să fie în măsură să răspundă 
cerințelor și exigentelor con
temporane.

Inginerul de mîine trebuie 
să fie stăpîn pe meseria alea
să. să fie mereu In pas cu 
cuceririle științei și tehnicii, 
să folosească cu pricepere cu
noștințele însușite In țTOcesul 
de producție. El trebuie să fie 
un bun cercetător, să găseas
că cele mal eficiente soluții 
pentru creșterea producției și 
productivității muncii. Introdu
cerea noului pe scară tot mai 
larqă.

De aceea una din cele mai 
Importante și actuale sarcini 
ale întregului colectiv de pro
fesori si studenți trebuie să 
fie ridicarea pe o treaptă su
perioară a activității de cer
cetare științifică In cadrul 
institutului, abordînd cu mai 
multă îndrăzneală și perse
verentă teme strîns leqate de 
specificul minier. Rezultatele 
muncii de cercetare să-și gă
sească aplicarea în producție, 
să ducă la usurar a efortului 
fizic al minerilor, la creșterea 
productivității muncii.

îmbunătățirea calității învă- 
tămînlului, a pregătirii teore
tice a studenților cer eforturi 
sporite atît din partea corbu
lui profesoral cit si a stu
denților, care trebuie să folo
sească toate condițiile croate 
In scopul preqătirii temeini
ce, aprofundind și studiind 

continuu șl perseverent tot 
ce apare nou în domeniul res
pectiv.

In această direcție conside
răm că trebuie făcut mal mult 
pentru elaborarea $1 Îmbună
tățirea continuă a cursurilor 
care trebuie să țină pasul cu 
noutățile științei șl lehnlcll, 
să cuprindă noile fapte șl ge
neralizări. caro reflectă esența 
fenomenelor șl formează qîn- 
direa științifică.

O atenție deosebită să fie 
acordată șl pe mal departe 
înzestrării laboratoarelor cu a- 
paraturS șl utilaj modern, care 
să satisfacă cerințele moder
nizării învățămîntului. Deși 
s-au făcut multe In această 
direcție, totuși sînt încă nea
junsuri In ce privește înzes
trarea cu cele mal noi apa
rate si utilaje ale producției- 
miniere, j e care studenții 
trebuie să le cunoască șl să 
le mînulască cu pricepere în 
folosul producției. Rămlne ca 
o sarcină, ca facultățile din 
cadrul Institutului, să analize
ze minuțios nevoile de dota
re șl, împreună cu conduce- 
reo. să întreprindă măsuri ca
ro să rezolve această pro
blemă.

Glndlrea șl practica univer
sitară poartă pecete® unei exi
gente înalte. Dar să. nu uităm 
că profesorul șl studentul tre
buie să fie la zi ai Informa
rea de specialitate. Desigur, 
munca profesorului nu se re
zumă Ia obligațiile din amfi
teatre șl sălile de seminar. 
Prezenta lui e necesară pretu
tindeni unde pulsează viața 
studențească, pentru a îndruma 
tineretul In munca sa, a-1 obiș
nui să cerceteze și să apro
fundeze tot ceea ce este nou. 
Aceasta incumbă și înalta în
datorire de a forma de pe 
băncile facultății nu numai 
specialiști bine pregătiți, ci și 
cetățeni educați în spiritul a- 
tașamentulu! profund față de 
popor, față de partid.

La plenara din aprilie a 
C.C. al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că 
tnvățămtntitl nostru superior 
trebuie „să fte un focar de 
luptă împotriva a tot ce este 
retrograd, învechit, împotriva 
tuturor concepțiilor Idealiste, 
mistice reacționare... lnvăță
mîntul este un valoros instru
ment de educare In mîinile 
societății socialiste și. In con
secință. el trebuie să promo
veze, prin întreaqa sa activi
tate, concepția noastră, Ideo
logia noastră. Nu trebuie să 
acceptăm nici un fel de con
cesie, sub nici o formă, față 
de confuzii sau concepții străi
ne idealurilor noastre".

In această direcție trebuie 
urmărită cu toată grija preda
rea științelor sociale în Insti
tut, sprijinirea studenților în 
a-și însusi temeinic cunoștințe
le filozofice și ideologice. Ca
tedra de științe sociale tre
buie să influențeze pozitiv 
conținutul predării si a celor
lalte obiecte, să sprijine orga
nizațiile U.T.C. șl Asociația 
studențească în organizarea u- 
nor activități politico-educative 
eficiente pentru 'studenți.

Este necesar ca In noul an 
universitar studentul să parti
cipe activ la eforturile corpu
lui profesoral pentru formarea 
sa. să depună el însuși eforturi 
Pentru pregătirea individuală, 
să se preocupe cu mai mult 
simț de răspundere de creș
terea bagajului său de cunoș
tințe, dînd în același timp, do
vadă de disciplină și compor
tare civilizată.

In această minunată activi
tate vie, creatoare, un rol Im
portant îl au organizațiile 
U.T.C. și Asociația studenților.

Acestea sînt chemate să 
sprijine, prin acțiuni organi
zate, întregul proces in- 
structiv-educativ, să orienteze 
munca și viața studenților 
spre cele mai potrivite și utile 
preocupări, necesare în munca 
lor viitoare. Mobilizarea stu
denților în pregătirea de spe
cialitate, la acțiunile cultural- 
arlistice și sportive, preocupa
rea pentru educarea și forma
rea unei opinii colective să
nătoase sînt sarcini de mare 
răspundere în noul an univer
sitar. Sub conducerea organi
zației de partid, trebuie mobili
zați toți factorii care contri
buie la îmbunătățirea muncii 
de instruire și educare din 
institut.

Organizațiile de partid tre
buie să pună In centrul acti
vității lor Îmbunătățirea pro

cesului de învățămînt, a con
ținutului său Ideologic, ridica
rea nivelului de pregătire a 
studenților, să ajute conduce
rea Institutului, a organizației 
U.T.C. și Asociației studenți
lor, In crearea unul climat 
de exigență șl tnallă respon
sabilitate fata de muncă șl în
vățătură.

In activitatea de educare a 
filudenților, organizațiile do 
partid trebuie să îndrume sl 
să sprijine In așa fel organi
zațiile U.T.C. șl Asociația stu
denților. Incit eforturile lor 
conjugate să fie Îndreptate 
înspre Înțelegerea majoră a 
Înaltelor Idealuri ale societății 
noastre, să dezvolte la tine
retul studențesc puternice sen
timente de dragoste fală d° 
patria noastră socialistă fată 
de realizăilie oamenilor mun
cii. față de trecutul Glorios 
al poporului șl partidului nos
tru.

In continuarea cuvlntării, 
tovarășul Ioachim Moqa s-a 
referit la poziția înțeleaptă, 
marxist-leninistă. adoptată de 
partidul nostru In problemele 
politicii externe.

Prnmnvlnd în mod consec
vent principiile marxlst-leni- 
niste ale Internaționalismul"! 
proletar, ale neamestecului In 
treburile Interne, respectarea 
independenței șl suveranității 
naționale, partidul nostru si-a 
reafirmat poziția potrivit căre
ia fiecare stat mal mare sau 
mal mic. flecare națiune tre
buie să-șl hotărască singure 
soarta. Toate statele socialiste. 
In deplină egalitate In drep
turi. sînt datoare să lupte pen
tru întărirea unității și coeziu
nii mișcării comuniste sl mun
citorești. Numai respectarea, 
neabătută a tuturor acestor 
principii poate asiqura triumful 
cauzei socialismului sl comu
nismului.

Asa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prileinl 
vizitei In județul sl municipiul 
Arad — a spus în continuare 
vorbitorul — partidul nostru 
„dezvoltă continuu legătir/ilo 
cu partidele comuniste sj 
muncitorești, cu forțele I xC 
luptă pentru eliberarea nA.i n- 
nală din Intreana lume, cu for
țele antiimnerlalistc, con«ide- 
rlnrl că aceasta este una din 
îndatoririle Internationalist^ a- 
le partidului noc’ru. Privim cu 
îngrijorare faotnl că în miș
carea comunistă sl muncito- 
rea«că există Hiveraonțe care 
aduc daune luptei comune; 
considerăm că trebuie far; 
totul pentru a înlătura cît ir 
qrabnlc aceste neînțeleqc 
pentru a lăsa la o parte cr 
ce azi nu poate fi Înțeles 
nu are același interes per 
toți, Dornlnd de la ceea 
unește și es'.e fundar. 
Fiecare partid, fiecare mișca? 
revoluționară trebuie să-și dc- 
fășoare activitatea pe ba» 
dreptului de a-șl hotărî de s(t 
stătător linia politică. Reali 
zlnd pe baze noi unitatea mi> 
cării comuniste si muncito
rești. ea va fi, fără Îndoială, 
mult mal puternică, asigurînd 
întărirea șl dezvoltarea fiecă
rui partid comunist, cît și a 
mișcării comuniste șl muncito
rești Internaționale".

In realizarea acestei poli
tici. partidul și guvernul tării 
noastre, sînt urmate cu încre
dere de întregul popor, pentru 
că această politică corespunde 
pe deplin Intereselor vitale 
ale tuturor celor ce muncesc 
In patria noastră.

Alături de Întregul popor, 
de oamenii muncii din județul 
Hunedoara, cadrele didactice 
si studenții Institutului de mine 
Petroșani își exprimă deplina 
adeziune față de măsurile a- 
doptate de conducerea partidu
lui si statului nostru, față de 
poziția sa 1n toate probleme
le politicii sale Interne si ex
terne șl se angajează să facă 
totul pentru traducerea ei în 
viață.

Stimați tovarăși.

Construcția socialismului, o- 
peră de uriașă amploare $i 
complexitate, necesită cunoaș
terea aprofundată a fenomene
lor și cerințelor vieții, contri
buția activă a oamenilor de 
știință și cultură In toate 
domeniile vieții materiale și 
spirituale. De aceea va tre
bui ca împreună cu dumnea
voastră, cadrele didactice, stu
denții să descifreze și să pă
trundă mai temeinic tainele 
științei, în măsura posibilită
ților sporite pe care le oferă 
societatea noastră socialistă.

Numai stăpînind o cultură 
vastă, ridieîndu-se la nivelul 
științei contemporane, apro
fundind fenomenele sociale 
diq trecut și de astăzi, veți 
putea contribui la lupta împo
triva ideilor și concepțiilor 
învechite, pentru afirmarea 
cutezătoare a ceea ce este 
nou și înaintat în glndlrea și 
viata socială, pentru triumful 
cauzei progresului.

Permlteți-ml ca acum, la în
ceputul noului an universitar, 
să urez, din toată ini
ma, In numele Comitetu
lui județean de partid șl al 
Consiliului popular județean, 
mult succes cadrelor didactice 
în munca plină de răspundere 
pentru pregătirea și educarea 
inginerilor de mîine, Iar vouă, 
dragi studenți. succes deplin 
In însușirea temeinică a cu
noștințelor, în obținerea celor 
mai frumoase rezultate la în
vățătură, dorindu-vă să treceți 
cu succes toate examenele 
care vă așteaj tă în scoală și 
viață.
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VA PUTEA PREDA
I

a C.C.V.J. există mat mult 
decît oricînd preocupări mul
tiple pentru a ridica necon- 

lenit gradul de eficientă a întreg I 
activități economic? de la exploată- 
-’.le miniere, proparatil șl celelalte 
unități eparlinlnd combinatului.

Realizările obținute în primele 
opt luni, se concretizează în înde
plinirea si depășirea sarcinilor la 
ndlcatorM: producția globală, mar- 

!d xîndută șl încântă, productivi
tate, preț do cosi etc.

In toată această perioadă, însă, 
activitatea economică a C.C.V.J. n 
fost stînjenllă de existenta unor 
Imobilizări Importante de stocuri 
suprarormatlve. Aceasta a creat 
qreutăll mar! în desfășurarea norma
la a activității financiare provocînd 
cheltuieli neecnnom'coase (dobînzi 
penalizatoare bancare) ca urmare a

de schimb în valoare de 4 400 mil 
lei.

Materialele șl piesele disponibile 
pe care unitățile miniere nu le mal 
pot utiliza se datoresc unor preve
deri exagerate, schimbărilor do so
luții în procesul tehnologic, înlocui
rii unor utilaje 
tele cu 
ridicați, 
timp la 
zare.

Din cele menționate mal sus se 
desprinde concluzia că întocmirii 
planurilor de aprovizionare trebuie 
să I se acorde toată alcntia Iar 
cantitățile de materiale și piese de 
schimb pe care le prevedem în plan 
să fie analizate de 
specialitate la unități.

O altă cauză care a 
bilirărl de fonduri în

uzale moral cu al- 
Indici tehnico-econcmlcl mal 
neglijlndu-se Tenunlarp» d n 
piesele de schimb Iară ulill-

serviciile de

provocat imn- 
valorl însem-

cauza Ivtrll altor .lucrări urgente*, 
a lipsei de materii prime sau din 
lipsa de capacitate a anumitor : 
Iii ale U.R.U.M.P. Făcîndu-se 
control la sftrșltul lunii august 
constatat că In prezent avem 
mcnzl în lucru în valoare de I 
mil let, care au depășit durata 
un an. Durata do execuție prelun- 
qindu-se unitatea heneficlară refuză 
in foarte multe razuri să mal pri
mească piesele de schimb cue 
Ire timp fie că au fost executate 
atelierele proprii, fie că au fost 
chizlționate de la furnizori din 
Iară.

Din aceste situații arătate, rezul
tă că Imobilizarea fondurilor bănești 
se produce încă în faza <ie confec
ționare a pieselor care, nefilnd exe
cutate la timp devin producție ne-

so c- 
u n 
s-a 
co-

I 100 
d*

în- 
tn 
a- 
a-

............ ......

Cei vizați răspund

i

După publicarea In ziarul nostru a articolului „RFAIÎ- 
/ARFA Șl DFPAȘIRLA BENEFICIULUI PI ANIEICAT O 
ÎNALTĂ OBLIGAȚIE PATRIOTICĂ" In care erau vizate 
unele unități economice deficitare la acrsl Indicator, pe 
adresa redacției au sosii dlcva răspunsuri de la unitățile 
respective. Relatăm două din răspunsurile primite :

Un angajament

ÎN ACEST AN
OBIECTIVELE PE CARE
LE AȘTEAPTA MINELE ?

Lestul împovărător
al stocurilor supranormative

îngreunează activitatea

.Cooperativa .Jiul* Petroșani a a- 
vut planificat pe semestrul 1 1968 un 
beneficiu în valoare de 382 mii l?l 
dfn care a realizat doar 96 mii lei, 
adică 25 Ia sulă din sarcina prevă
zută. Norealizarea planului de bene
ficii se datoreșle faptului că In pe
rioada respectivă cheltuielile de fa
bricație au fost depășite. De aseme
nea, dobînzile bancare ne-au afec
tat cu 47 000 lei.

Datorită faptului că la începutul 
trimestrului 111 1968 s-au Viat rnă- 
sutI eficlonto pentru redresarea si
tuației economice a cooperativei, be
neficiul anual planificat în valoare 
de G49 mii lei va fi realizat în în
tregime".

Acest răspuns ne întărește con
vingerea că cooperativa „Jiul* Pe
troșani va îndeplini în anul 1968 
beneficiul planificat și aceasta cu 
alit mai mult cu cit în primele două 
luni ale trimestrului III unitatea a 

Iei

In

ex-
de

nle
np. 
tel 

be-

Șantlerul T.C.M.M. 4 vest Uricanl 
execută obiective de importanță 
majoră pentru desfășurarea norma
lă a proceselor de extracție a căr
bunilor din minele Uricanl, Bărbă- 
tenl și Lupeni. Fără îndoială, înde
plinirea sarcinilor de producție — 
imediate și de perspectivă 
acestor 
destinate construcțiile de suprafață 
In curs de execuție, este condițio
nată de finalizarea Ia timp, șl con
formă cu rigorile cerute de proiect, 
a lucrărilor în cauză.

Din discuțiile purtate cu ingine
rul șef al minei Uricanl, Coroban 
Mircea, am dedus că, în ciuda mo
dificărilor structurale 
curfnd în climatul

ale 
exploatări căroTa le sini

rcalizat un beneficiu cil 12 000 
mal mare decît cel planificai.

economică a unităților C. C. V. J
de justificări

t4

1 trlor restante la care am fost 
iți să apelăm din cauza lipsei 

m jlaace financiare suficiente.
Im b ' zările în stocuri supranor- 

ma: vp la 31 august a.c. însumau pe 
total mijloace normative 10 000 mii 
Ici. iar dobînzile care au fost cal- 
c >lî!e de organele băncii în anul 

968 și au grevat cheltuielile de 
'oductie ale C.C.V.J. se ridică la 
mo3pe 400 mii lei.
Una din cauzele care generează 
c;ir; supranormative este modul 
•xtuos .în care se întocmesc pl°- 
ile <1e aprovizionare cu ma’e- 
X p:ese de schimb șl altele In- 
nirea acestora este încredințată 
Ceîb 7?ra: multe cazuri un it per-

- ane necnmpetenle, care nu cunosc 
î suficientă măsură procesul teii
: 'q’c si unității. ta *n».ocmirea 

anurilor nu se tine seama Întot
deauna dacă prețul de cost planifi
cat al producției asigură acoperirea 
acestnra, Inlr-un cuvlnt, nu se ur
mărește să existe o dopilnă concor
dantă între secțiunile de pl3n. Din 
această cauză serviciul plan-aprovl- 
zionare din cadrul Direcției comer
ciale întîmpină mari dificultăți la 
centralizarea planurilor de la uni
tăți. De pildă, la centralizarea aces
tora pe C.C.V.J. pe anul 1969, can
titățile de materiale 
unități
tru a fi în concordantă 
m rrile efectiv realizate 
bază și anii precedent 
pentru respectarea concordanței
tre diferitele secțiuni de plan.

Cu toate modificările și reduce
rile pe care organele de resort din 
cadrul C.C.V.J. le operea/.ă în aces
te planuri, existenta unor 
de materiale 
fără mișcare 
dovedește că
sînt multe de făcut. Astfel, o anali
ză sumară efectuată la 30 Iunie a c. 
asupra stocurilor 
piese de schimb 
unitățile C.C.V.J. 
Iară mișcare sau
— o parte data disponibile — în 
. aloare de 4 900 mii lei, Iar piese

nur 
r’.al 
too

nate s-a datorat faptului că nu 
existat o deplină concordantă Intre 
producția planificată la U.R.U.M.P. 
și consumul efectiv de la exploată
rile miniere, la armăturile T.H., țevi 
flanșate, tuburi de aeraj etc.

Comitetul de direcție al C.C.V.J. 
a analizat situația Imobilizării șl a 
hotărit restructurarea planului la 
U.R.U.M.P. pe trimestrele III șl IV 
a.c. clnd nu se vor mai produce 
armături.

In urma măsurilor luate stocurile 
de armături ce depășesc normativul 
s-au redus de la 15 milioane (la 30

terminată sau piese cu Întrebuința
re lentă ori chiar disponibile.

Cu toate că, conducerea U.R.U.M.P. 
a luat In ultimul timp măsuri efi
ciente pentru lichidarea 
tualii In viitor 
o și mai mare 
unei discipline 
rea termenelor

acestor si
va trebui să acorde 
atentio Introducerii 

severe în Tespecta- 
de execuție a oo- 

menzilor în lucru, îmbunătățind prin 
aceasta relațiile cu celelalte unitălt 
miniere și preparați! și evilînd toto
dată crearea de alto imobilizări.

Sc Impune de asemenea mai mul
tă răspundere In emiterea

Alimentara nu a realizat 
beneficiul planificat lnregistrlnd la 
acest indicator un minus de 716 mit 
lei. 
clal

Iată șl cauzele’ Rabatul comer- 
planificat în cotă medie și su
nt! a fost realizat cu 158 mii 
întruclt în această perioadă 

nu a

mo,
le),
structura mărfurilor intrate 
permis obținerea unei cote mai mari 
fată do cea planificată. In condi
țiile actuale, cînd întreprinderea

este Integrată cu activitatea de gros 
șl amănunt, nu esto posibil să se 
realizeze beneficiul propus.

Faptul că această unitele s-a In
tegrat la I aprilie 1968 a Influențat 
stabilirea Indicatorilor pentru 1968, 
aceasta deoareco tn 1967, an de ba
ză, se cunoșteau realizările activită
ții Integrale numai pe 9 luni.

Acest aspect a fost sesizat
primul rlnd de conducerea O.C.L. 
Alimentara forului nostru tutelar, Di
recția comercială din M.C.I., care a 
constatat că beneficiul realizat do 
unitățile de desfacere cu amănuntul 
osie Influențat de cheltuielile 
tram do costisitoare ocazionate 
depozite.

Faptul că în primele 8 luni 
anului am înregistrat cheltuieli 
economicoase de circa 75 mii 
nu poate justifica* nerealizarea 
neficiulul.

In cadrul măsurilor întreprinse 
pentru perioada viitoare, s-au ana
lizat posibilitățile de realizare a he- 
neficiultil în condițiile activității In
tegrate, stabilindu-se pentru 1969 o 
propunere apropiată de realitate.

Do asemenea, fiind cunoscut fap
tul că tn bună măsură magazinele 
sînt amplasate in locuri nerorospun- 
zătoaro exercitării unul comerț mo
dern, s-au efectuat o serie de re
parații șl îmbunătățiri care au In
fluențat beneficiul prin depășirea 
cheltuielilor, dar care au fost Im
puse de diferite organe locale ale 
puterii de stat".

Comentariile sint de prisos. „N am 
putut, dar vom faco In 1969“.
ceasta e concluzia care se desprinde 
din răspunsul conducerii O.C.L. Ali
mentara. Cit despre măsurile luate 
In vederea realizării beneficiului, in 
afară de „erorile* de planificare, 
nici un cuvtnt. Să urmeze oare un 
alt răspuns ? Așteptăm.

A.

comen-
Iunie a.c.) la 11 milioane (la 31 au- zllor lansate U.R.U.M.P.-ulul de că"
gust a.c.) stocul acestora urmînd a tre unitățile miniere.
se reduce în continuare pînă la sfîr- O altă cauză generatoare de sto
șitul anului la nivelul normativilul curi supranormative constă în fa p-

L% E. W. LUPENI

prevăzute de 
iu fost mult micșorate pen- 

cu consu- 
în anul 
precum

de
șl

In

stocuri 
și piese de schimb 

sau cu mișcare lentă 
In această direcție mai

prin consumul exploatărilor miniere.
Valoarea mare 

pranormative 
deficiente in 
de fabricație 
latiile dintre 
unități apartintnd C.C.V.J. U.R.U.M, 
Petroșani execută reparații capitale 
si curente la utilajele miniere, con
fecționează piese de schimb și alîe 
confecții necesare activităților de 
producție șl investiții de la exploa
tările miniere, T.C.M.M. și terti.

Este deci o unitate legată direct 
de exploatărilo miniere și activita
tea ei trebuie dirijată In funcție de 
interesele realizării planului de pro
ducție, reparații capitale și invest'- 
tii a unităților C.C.V.J. Relațiile ,i- 
zinei cu exploatările miniere nu 
poartă însă amprenta rigidă a clau
zelor contractuale cu caracter ju
ridic din care să rezulte anumite 
drepturi sau obligații care ar putea 
să ajungă în fața unor foruri do 
judecată, aceasta fiind de asemenea 
o unitate a C.C.V.J. Desigur <ă a- 
ceste situații prezintă avantaje In
contestabile însă are uneori 
mite lacune care provoacă 
zări de fonduri materiale și

Există anumite comenzi 
execuție se prelungește

a stocurilor su- 
se datoreșle și unor 
organizarea procesului 

la U.R.U.M.P. și In to- 
U.R.U.M.P. și celelalte

și anu- 
îmobili- 
bănești. 
a căror

mult din

tul că atunci cînd se emit 
zilo și se încheie contractele 
furnizorii pentru materiale șl piese 
de schimb nu se cunosc cu exacti
tate de către sectoarele operative 
din cadrul serviciului de aprovizio
nare a Direcției comerciale, stocu
rile faptice do la toate unitățile a- 
partinătoaro C.CA'.J. S-a Încercat 
în anii 
vidențe 
însă să 
late.

Din aceqslă cauză nici controlul 
preventiv aplicat în problema apro
vizionării nu se poale efectua în 
ronditiuni normale. Pentru rezolva
rea acestei situalii, în cadrul 
U.P.C..M.H. s-a făcut un studiu oa 
mecanizare a evidentei centralizate 
a stocurilor de materiale, piese de 
schimb și altele pe C.C.V.J. șl ur
mează să găsim in viitorul apropiat 
căile de soluționare practică.

Pentru reducerea stocurilor 
pranormative, Incepînd de la 1 Iu
lie a. c. s-au instituit in cadrul 
C.C.V.J. și la fiecare subunitate, co
misii caro analizează lunar situația 
acestora, dispunînd ipăsuU operativ^ 
care să ducă la lichidarea și evita* 
îea lor în viitor.

IOSIF R1RSAN 
contabil șeî C.C.V.J.

Clilâzarea armăiisraSor
comen-

cil

C.C.V.J, 
precedent!, ținerea unei e- 
contralizale pe C.C.V.J. fără 
se obțină rezultatele scon-

mefaSsce recuperate
La inina Lupeni, strădaniilor 

susținute pentru realizarea rit
mică a planului, II sc adaugă 
și alte preocupări, lăudabile 
între care reducerea cheltuieli
lor de producție prin recondi-

ționarea și reutilizarea armătu
rilor T.H.

In primele 8 luni ale anului 
in curs, pentru susținerea me
talică a 6 620 ml de galerie 
au fost utilizate peste 1 000 
bucăți armături recuperate.

petrecute de 
șantierului 

(schimbarea conducerii, dezbaterile la 
diferite nivele, elaborarea unul plan 
amplu de 1 “ 
urgente de 
organizatoric 
tehnic), mal 
insă destule 
vg de îngrijorare 
— justificate, vom 
vedea — în le

gătură cu respectarea 
predare ale lucrărilor.

Să ne rezumăm, deocamdată la o 
analiză succintă a stadiului de exe- 
cuție a lucrărilor revendicate de a- 
ceastă mină.

Construcțiile de suprafață respec
tive cuprind: incinta principală, 
Incinta vest șl Incinta est.

La incinta principală, cu un 
valoric anual de 10 350 000 lei, 
ZUmliile indică pentru bilanțul 
la finele celor nouă luni o rămî- 
nere în urmă cu circa 760 000 1?!,
Dintre obiectivele mai importante 
ale acestei incinte, pe caro șantie
rul 4 vest Uricani' s-a angajai să 1p. 
predea recepției In anul curent, an
samblul baie — lămparic — cală de 
apel, are planul valoric deja depă
șit datorită unor extinderi nepre
văzute. Stadiul lucrărilor f zice este 
mulțumitor. Centrala termică, in 
schimb, care aro termen de finali
zare parțială (două cazane din cele 
patru) în acest an, ridică probleme 
acute. De-a lungul celor trei trimes
tre trebuiau executate lucrări !n
valoare de 900 000 lei. Dar la înce
putul anului lucrările au fost sis
tate. In mai, s-a spus: s-o pornim 
acum, pînă nu e tîrziul Dar, sur
priză : o nouă suspendare. Cauza — 
aceeași: beneficiarul nu primise
încă avizul I.S.C.I.R. I In sflrșit, cu 
chiu cu vai, s-a obținut avizul sal
vator 1 In lunile august și sep
tembrie planul valoric reaiizat asie 
do 320 000 lei. Termenul ca terme.-

nul... Ceea ce-l mal grav este că a- 
ceastă centrală termică 
ză nemijlocit încălzirea 
ansamblu i 
Prelungirea 
amenință să 
construcție 
Direcția de 
lui carbonifer nu are nimic de zis 
In legătură cu aceasta ?

Castelul do apă al incintei princi
pale șl cele trei obiective de lingă 
potul de aeraj est — dintre care cel 
mai Important este drumul de ac
ces — au termene care ver expira 
tot In acest an. Ele ar putea fl pre
date dacă se 
susținute din

conditionea- 
In Irequlul 

principali, 
de execuție

din Incinta 
termenului

i Împiedice activitatea de 
a Întregului complex 
Investiții a Combinalu-

de materiale șl 
a reieșit că în 

există materiale 
cu mișcare lentă

..Polarul*4 

și reducerea 

lierderilor

Pînă la sfîrșitul luni! Iulie, Fabri- 
a de produse lactate din Llvezenl 

cumulase pierderi de peste 450 000 
'ei. De două luni, activitatea finan
ciară a fabricii a Început să se Îm
bunătățească.

Revirimentul coincide cu intrarea 
în funcție a secției înqhetală, pro
ducerea $1 desfacerea deliciosului 
„Polar*. In două luni, s-au recupe
rat din p-ejdere In jurul a 250 000 
lei Se preconizează ca plnă la sflr
șitul anului să fie recuperată întrea
ga pierdere Inrc-q’strată de-a lungul 
a șapte luni și, totodată, ca unitatea 
- realizeze beneficii.

măsuri 
ordin 

șl 
sînt 

moți-

vor depune eforturi 
partea colectivului 

șantierului. Ce facem însă cu cele 
0 obiective ale incintei putulu! de 
aeraj vest, ale

INVESTIȚIILE 
ANULUI 1968
termenelor de

căror termene au fost 
replanlficate de 
minister pentru 15 
Iulie a.c. șl apoi 
amînate din nou 
pentru 30 septem
brie? Nu ar fl tre
buit să se afle de
ja în curs de re- 

mal vorbim de ate- 
de

plan 
pre

rie

La F. F.A. „Viscoza“ Lupani

Creșterea
capacității

de producție
a secției sulfura
de carbon
o necesitate

stringentă

.a rezu i- 
de pro- 
este lin

Organizată în cadrul programului 
no lucru al cabinetului pentru pro
bleme de organizare știinliiic.i a 
producției și a muncii din cadrul 
municipiului Petroșani, această ais- 
cuțlc colectivă a urmărit o dezbat- • 
re largă a studiului .efectuat de un 
colectiv al acestei întreprinderi în 
vederea muririi capacității do pro
ducție la sulfura de carbon.

La discuție au participai membrii 
ai comitetului de direcție. ai cab - 
netului pentru probleme de organi
zare științifică a producției J a 
muncii și un colectiv de specialiști 
din cadrul întreprinderii.

Din materialul prezentat 
lat că mărirea capacității 
ductie la sulfura de carbon
pusă In principal de creșterea ne- 
< r-sarului de sulfură de carbcn pen
tru producerea de fire dc mătase 
■artificiala de călro Combinatul ch!- 
inico-mctalurgic Baia Mare si Uniu
nea Națională a Cooperativelor A- 
grțcole. La nivelul anului I960 ne
cesarul de sulfura de carbon «ste 
de 1 361 tone pe an, in t’mp ce ca
pacitatea do producție piate atinge 
doar 1 200 tone pe an. ') all.i <. ntr/e 
caro justifică ridicarea capacității 
de producție este imperal vui renta
bilizării Întreprinderii începtnd 
anul 1969. In studiul efectuat de 
tre specialiștii unității s-a ajuns 
concluzia că pentru înfăptuirea 
cestui obiectiv este necesară pe

cu 
că- 

la 
a- 

llri-

gă îmbunătățirea sub aspect organi
zatoric a liniilor tehnologice exis
tente, montarea unei noi linii caic 
însă implică investiții în valoare 
de 790 mii lei Capacitatea de pro
ducție anuală preconizata este de 
1 500 tone de sulfură de carbon. E- 
flcienta economică a aplicării aces 
lui studiu se materializează prin 
creșterea principalilor indicatei. 
Astfel, producția principali In ex
presie valorică va crește cu 1 246 
mii lei, productivitatea muncii cu 
1 089 lei pe salariat și beneficiul cu 
511 mii lei. Soluția propusă este 
realizabilă cu utilaje existente In 
tară Intr-un termen care să nu de
pășească 6 luni, iar materia primă 
necesară nivelului sporit de produc
ția se poate obține fără dificultate

Pe baza măsurilor organizatorice 
preconizate șt a normelor de deser
vire a utilajelor, efectivul suplini •:»- 
lar necesar pentru funcționarea n r: 
linii tehnologice propuse este do
numai doi muncitori. In acest fol
sc va obține o creștere a producti
vității muncii de pesto 2 la sută 
nivelul întreprinderii șl de 11,2 
sulă la nivelul secției.

Desigur că nu mi: este necesar 
se sublinieze importanta 
cit mai rapide a 
propuse.

Lucrul cel mal
însă, că în urma 
Icclivul a ajuiu

eare pot fl utile și acțiunii 
jurate în alte unități 
pentru perfecționarea 
producției și a muncii.

Astfel, este necesar
colectivele care se ocupă de aseme
nea probleme în întreprinderi să-și 
concentreze atenția In ce|o trei do- 

con- 
de

desfă- 
economice 
organizării

ca In viitor

ceptle ? Să nu 
lierul electromecanic, obiectiv 
importantă deosebită care a avut 
drept „ultim' termen la 1 Iunie a.c. 
Cine va plăti daunele?

— Greutățile cauzate de fluctuația 
mare a forțelor de muncă datorată, 
mai ales, Izolării șt dispersării teri
toriale a punctelor de lucru, nefolo- 
sirea Integrală a timpului p’oductiv, 
absențele nemotivate, preocupările 
insuficiente ale maiștrilor fată de 
sarcinile do plan, nelivrarea unor 
materiale-cheie In timpul util, încep 
să aparțină exclusiv trecutului — 
tine să ne spună Inginerul construc
tor Radulescu Frnll. noul șef al șan
tierului. Credem ră. respecltnd hc- 
lărîrile luate recent de conducerea 
șantierului șl depunînd eforturi 
mari, vom pune în funcțiune, în a- 
cest an, țoale obiectivele n! inific.o- 
te". Șl — am adauga noi — cele 
nu o dată replanificate.

Măsurile preconizate pent’i; luna 
în curs șl trimestrul IV re.-J’.'o în 
planul operativ întocmit în cadrul 
grupului de șantiere, au menirea 
normalizării stării de lucruri la toa
te obiectivele, acordind 
plus de atenție acelora cu termene 
C.S.P. departamentale și contractua
le de primă urgentă. Să menționăm 
principalele măsuri (unele au prins 
viată pe loc):

— îmbunătățirea aprovizionării cu 
materiale. Legat de acest fapt, s-a 
Irecut deja la aprovizionarea cen
tralizată, prin grupul de șantlare, a 
fiecărui punct în parte.

— Completarea efectivului șan
tierului corespunzător ritmului ac
celerat de lucru cerut de punerea 
în funcțiune a obiectivelor. In ulti
ma perioadă s-au recrutat 70 de noi 
muncitori, efectivul apropiindu-se 
de cel necesar.

— îmbunătățirea condițiilor de 
cazare prin dotarea baracamentolor 
cu mobilier și inventar, pregătirea 
pentru intrarea în funcțiune a Insta
lației de încălzire centrală, îmbu
nătățirea calitativă a mesei la can
tină.

— Urmărirea zilnică a mersului 
lucrărilor și luarea unor măsuri o- 
peralive pentru recuperarea rămtne- 
rilor în urmă.

— Introducerea șl perpetuarea 
metodelor moderne și eficace de e- 
fectuare a lucrărilor care să con
ducă la scurtarea termenelor și du
ratei de execuție.

Aplicarea, cu bune rezultate, a 
procedeului prin glisare ce conferă 
construcției un spor de calitate și 
rapiditate In execuție, folosirea pa
nourilor de inventar cu consecințe 
extrem de favorabile tn privința e- 
conomlel de material lemnos, cen
tralizarea confecționării armăturilor 
sub directa supraveghere a șefului 
de șantier — slnt cîteva realizări 
cerlc pe care „cartea de raport* a 
șantierului Io consemnează.

In final, ținem să adaugăm că nu 
vom uita promisiunea făcuta de 
noul șef al șantierului d« a puno 
în funcțiune ptnă la finele anului 
țoale obiectivele cu termen 1963.

totușl un

sub-

la 
la

șîî 
aplicări! 

valoroasei soluții

important este, 
acestei discuții co
lo unele concluzii

menii principale: organizarea 
ducerii, organizarea procesului 
producție șl studiul muncii.

Pentru explicitate se poate
linia idoea îndeobște cunoscută ca 
organizarea științifică a producției 
și a muncii înseamnă ridicarea efi
cientei economice a unei întreprin
deri cu o înzestrare tehnică dată. 
Do asemenea s-a conturat orienla- 
îea do 1 se executa lucrări de dez
voltare a întreprinderii prin efort 
propriu pe calea creditelor po ter
men scurt rambursabile din bene
ficiu.

Această discuție colectivă este 
utila alit pentru orientarea activită
ții în acest domeniu In viitor cît șl 
în vederea creerii unui climat favo
rabil, ponlru dezbaterea largă, în 
colectiv, de către specialiștii din ca
drul întreprinderii a problemelor 
cu care aceasta va fi confruntată In 
viilor.

Ing. Cornel BURI EC 
directorul cabinetului pentru 
probleme de organizare știin
țifică a producție: și a mun

cii

T. MULLER

Ședință de lucru
La cabinetul pentru probleme de 

organizare științifică a producției și 
a muncii a avut loc In z.iua de 30 
septembrie, o consfătuire la care 
au participat conducătorii unităților 
economice din Valea Jiului.

In cadrul ședințe: a fost prezen
tată o informare privind .Aplicarea 
măsurilor preconizate în cadrul ac
țiunii de organizare științifică a pro
ducției șl a m incil la unitățile eco
nomico din municipiul Petroșani*.

Po marginea informării qti fost 
purtate 
care se cer luate pentru continua 
creștere a eficientei acțiunii de or
ganizare ștlințilică a producției și 
a muncii.

dlscutii privind
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cu privire la ședințele grupului de 
lucru și ale Comisiei pregâtitoare a 

Consfătuirii internaționale a 
partidelor comuniste și muncitorești
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comornice în scopul ereărll 
unui cadru organizatoric a- 
decvat cerințelor unul învâ- 
tămlnl superior economic 
modern, Intr-un important 
centru didactic și științific. 
In locul celor trei facultăți 
ale vechiului institut, 1n ca
drul Academiei au fost în
ființate sase facultâli cu 
structură mult mai omogenă 
și mai potrivită cerințelor 
Dreqătiril de specialiști la 
nivelul cerințelor unei eco
nomii moderne.

O bund impresie fac In 
timpul vizitei sălile de 
cursuri și seminarii din noua 
clădire a Academiei, care se 
disting prin lărgimea spa- 
țiului, luminozitatea și mo
bilierul adecvat.

Oaspeții slnt informați că 
In prezent se află In con
strucție alte două pavilioa
ne similare de Invătămlnt, 
care_ vor intreai ansamblul 
Academiei de studii econo
mice pînă In anul 1972. în
tregul ansamblu de construc
ții. va avea o suprafață u- 
îild de 13.000 mp. caro, a- 
dăugată la cei peste 6.000 
mp de suprafață existentă, 
xor asigura spațiul necesar 
desfășurării In condiții îm
bunătățite a procesului de 
Invătămlnt și un înalt arad 
de utilare tehnică a labo
ratoarelor.

Tovarășul Nic o 1 a e 
Ceaușescu și ceilalți con
ducători de partid și de stat 
se Intrefin cu cadrele di
dactice, cu studenții asupra 
unor probleme legate de în
ceperea anului de Invăfă- 
mlnt și Ic urează depline 
succese în activitatea lor.

Conducătorii de partid și 
de stat continuă apoi vizita 
la Institutul botanic al Fa
cultății de biologie a uni
versității bucureștene. Noua 
și moderna clădire a insti
tutului este situată în pito
rescul decor natural ai Gră
dinii botanice.

De aproape un veac de 
Alnd_ ființează institutul, mii
le de absolvenți aflafi la 
catedrele de științele natu
rale din licee, facultăți sau 
laboratoare, In cele mai în
depărtate colturi ale tării, 
gu muncit cu abnegație și 
dăruire pentru formarea 
noilor generații Se specia
liști In domeniul biologiei 
și Îmbogățirea tezaurului 
științei patriei noastre.

Slnt vizitate laboratoare, 
unde oaspeții primesc am
ple explicații în legătură 
cu activitatea didactică și 
de cercetare științifică des
fășurată de cadrele didacti
ce și studenți. _

Conducătorii Se partid și 
de stat au vizitat apoi mo
numentala clădire a Instl- 
hrtnhil politehnic din Bucu

de la Institutul de mine Petroșani
|(Urmore din pog/l)

duse condițiilor de studiu și de 
viată ale studenților.

Studenții de azi beneficiază 
de condiții superioare de viată. 
Au fost construite cămine mo
derne, confortabile, a crescut 
cuantumul alocației de hrană, 
peste 200 de colegi și-au pe
trecut vacanta In tabere, sta
țiuni de odihnă și excursii. 
Toate acestea ne determină să 
învățăm cu si mai multă sîrgu
intă, pentru a deveni ingineri 
cu o bună pregătire.

Tineretul universitar — a 
spus în continuare vorbitorul 
— urmărește cu interes si a- 
probă deplin politica realistă a 
partidului și statului nostru, 
bazată pe principiile marxism- 
leninismului. Această politică 
Înțeleaptă corespunde întru 
totul aspirațiilor și năzuințelor 
tineretului, care, prin întreaga 
sa activitate, își manifestă ac
tiv și sincer atașamentul fată 
de conducerea noastră de partid 
și de stat.

Frumoase cuvinte a adresat 
studenților. în această pTimă 
zi a anului universitar, prof, 
ing. Vasile Poboran, șeful ca
tedrei de Tehnică minieră ge
nerală. Aniversînd două dece
nii de activitate, institutul nos
tru aniversează, de fapt, o pe
rioadă fructuoasă de împliniri 
in vastul domeniu al asigură
rii industriei noastre extractive 
cu cadre temeinic calificate. 
Munca noastră, a corpului di
dactic și studenților, răspunde 
unoT majore imperative socia
le, fapt pentru care și-a cuce
rit un frumos prestigiu, ce tre
buie menținut și ridicat. Să fim 
mereu în pas cu progresul teh
nic mondial, să nu pierdem ni
mic din ceea ce este nou, să 
citim cit mai mult, intr-un cu- 
vînt, să avem un larg orizont 
nrofesional și de cultură ge
nerală.

In institutul nostru învață 

rești. amplasată In cartierul 
Grozăveșii, clădire aflată în 
prezent In fază avansată de 
construcție. Și aici ca și In 
celelalte două facultăți de 
Invăfămtnl superior vizitate, 
slntem martorii unor impre
sionante manifestări de dra
goste șl profund atașament 
lată de iubitii conducători 
ai României socialiste. Cu
vintele ..P.C.R. — Ceaușescu", 
scandate de miile de tineri, 
dau putere de simbol unită
ții de granit a întregului 
nostru popor In jurul parti
dului și al Comitetului său 
Central. In frunte cu tova
rășul Nicolac Ceaușescu.

Prezenta Inallilor oaspeți 
aici, In noul sediu al celei 
mai vechi școli tehnice su
perioare românești, In aceas
tă lună cină se împlinesc 
150 de ani de la înființarea 
învătăn.întului tehnic supe
rior în limba română — vine 
să sublinieze încă o dată 
atenția și grifa permanentă 
acordată de partid șl gu
vern dezvoltării tnvățămin- 
tului politehnic, ridicării pe 
o treaptă superioară a boga
telor tradifii ale școlii noas
tre inainerești.

Gazdele conduc pe oas
peți prin încăperile institu
tului, prczentîndu-le date în 
legătură cu vastul edi
ficiu care, In etapa finală, 
va oferi condiții optime de 
pregătire pentru 12.000 de 
studenți, repartizați în 10-12 
facultăți specializate : de
construcții de mașini, meta
lurgie și transporturi, chi
mie, electrotehnică, energe
tică, automatică, electronică 
și mecanică. Gazdele vor
besc cu mlndrie despre fap
tul că noua politehnică, si- 
tulndu-se la nivelul unei 
concepții arhitecturale con
temporane, va fi nu numai 
o Institufie de Invătămlnt 
superior modernă, depășind 
tot ceea ce s-a realizat pînă 
acum la noi In acest dome
niu, ci și un for de Invă- 
țămînt la nivelul țărilor a- 
vansate. Spațiul interior al 
politehnicii este distribuit 
în 580 de laboratoare, unc
ie dintre ele echipate cu 
utilaje similare celor din in
dustrie, 28 de amfiteatre, 
130 de săli de proiecte și 
desen și 120 de săli de curs. 
Alte încăperi spațioase vor 
deveni biblioteci.

In discuțiile asupra ma
chetei, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu și ceilalți condu
cători de partid și de stal 
recomandă specialiștilor de 
pe șantier și conducerii 
institutului să acorde încă 
din această fază a lucrărilor 
cea mai mare atenfie utili
zării chibzuite a terenului a- 
iectat construcției, folosirii 
judicioase a spatiilor con
struite, finisajului lucrări

lor. Vizita pe șantierul po
litehnicii capătă astfel și 
aici, In această zi de debut 
a anului universitar, carac
terul de lueru al obișnuite

alături de studenții români, ti
neri sosiți din Republica De
mocrată Vietnam. Aducem a- 
cestoT Iii ai eroicului popor 
vietnamez salutul nostru cald 
și ospitalier de bun venit, în
soții de urarea de a se pregăti 
cit mai bine, pentru a fi de 
folos patriei lor.

Eugen German și Cazimir 
Beșcuc, studenti în anul 1 la 
facultatea de electromecanică 
minieră și — respectiv — sec
ția de subingineri, au exprimat 
angajamentul tuturor colegilor 
lor de a obține rezultate bu
ne la învățătură, pentru a de
veni cadre de specialitate bine 
pregătite, în măsură să răspun
dă sarcinilor care îi așteaptă 
în producție.

La festivitatea de deschidere 
a anului universitar a luat cu
vîntul tovarășul Ioachim Moga. 
Cuvînlarea rostită de primul 
secretar a fost subliniată cu 
aplauze îndelungi. (Textul 
prescurta! al cuvintării se pu
blică în pag. l-II).

Aducind salutul călduros al 
Ministerului Invătămîntului și 
al Ministerului Minelor, prof, 
ing. dr. Bujor Almășan a urat 
studenților Văii Jiului succes 
deplin în noul an universitar.

Semnificația zilei de 1 oc
tombrie — a spus vorbitorul 
— depășește cadrul vieții uni
versitare, devenind un eveni
ment de seamă pentru între
gul popor, care face totul pen
tru a asigura condiții bune de 
studiu și urmărește îndeaproa
pe întreaga activitate a studen
ților.

Invățămîntul superior din pa
tria noastră se află în perma
nentă în atenția conducer’i 
noastre de partid și de stat, 
care analizează toate aspecte
le acestei activități și elabo
rează, ori de cîte ori este 
nevoie, măsuri pentru continua 
sa îmbunătățire și perfecționa
re. In acest fel se manifestă 
grija partidului și poporului 
român pentru formarea noii 
generații, căreia li revine sar
cina măreață a desăvîrșirii 
construcției socialiste. 

lor contacte directe pe care 
conducătorii do partid și de 
stat le au cu cele mai dife
rite categorii de cetățeni ai 
tării.

Următorul popas — la 
Institutul de arhitectură ,.lon 
Mincu", An de an. aici se 
pregătesc cei ce, la absol
vire. slnt chemafi să ridice 
edificii în care frumusețea 
să se alieze cu trăinicia, să 
dureze In beton șl ofcl poe
me destinate să omagieze 
măreția vremurilor noastre. 
Alegindu-și această nobilă 
profesie, de o deosebită 
complexitate, investită cu 
mari răspunderi, studenții de 
astăzi duc mai departe șta
feta strălucitei școli româ
nești de arhitectură. De alt
fel, înseși clădirile institu
tului ilustrează această de
plină îmbinare a valorilor 
trecutului cu cele ale pre
zentului. Alături de vechea 
clădire realizată la Începu
tul acestui secol, opera ar
hitectului Grigore Cerchez, 
fost profesor al școlii, con
siderată una dintre cele mai 
interesante clădiri ale vre
mii, se ridică astăzi noile 
construcții, care, împreună, 
vor alcătui un impunător 
ansamblu. Noile corpuri de 
clădiri, a căror construcție a 
început în 1962, sînt desti
nate să adăpostească atelie
re de proiectare pentru stu
dents cabinete de cercetare 
și studiu pentru cadrele di
dactice, săli de expoziții, săli 
de curs, săli de judecată a 
proiectului ele. Extinderea 
institutului, cerută de spo
rirea gradului de complexi
tate a Invăfămlntului de ar
hitectură In tara noastră, va 
permite creșterea numărului 
studenților șl Îmbunătățirea 
condițiilor lor de pregătire.

In numele Consiliului pro
fesoral, al tuturor cadrelor 
didactice, în numele celor 
1.300 de student!, rectorul 
institutului asigură condu
cerea de partid și de stat 
de strădania comună de a 
duce la îndeplinire nobila 
misiune de a ridica școala 
românească de arhitectură 
pe noi trepte ale afirmării 
și exprimă, totodată, ade
ziunea fără rezerve a tu
turor, profesori și student!, 
la polHica partidului și sta
tului nostru.

Insofifi de conducerea in
stitutului, oaspeții vizitea
ză expoziția proiectelor de 
diplomă, o mică parte din 
cele 180 ale absolvenților 
din acest an, și expoziția lu
crărilor de atelier ale stu
denților din anii I—V. Ele 
se caracterizează prin stă- 
pinirea funcțiunii construc
ției, calitate estetică, origi
nalitate, o impecabilă finută 
grafică prin varietatea teme
lor din care multe se refe
ră Ia probleme de actua
litate In proiectare.

Conducătorii de partid și 
de stat vizitează apoi Fa
cultatea de chimie. In Piața

In cel 20 de ani de activita
te, Institutul de mine a cunos
cut o dezvoltare puternică, un 
șir întreg de îmbunătățiri și în
noiri. Secțiile de subingineri, 
consiliul profesoral, ateneul 
studențesc sînt cîteva din nou
tățile cu care vă înlîmpină a- 
cest an de muncă. In între
gime, ele vizează un singur 
scop — perfecționarea pregăti
rii viitorilor ingineri, ridicarea 
ei la nivelul cerințelor actuale 
ale producției.

Vă așteptăm în unitățile 
noastre extractive. Am primit 
și plnă acum ingineri. Majori
tatea specialiștilor de azi din 
minerit sînt absolvenți ai a- 
cestui institut, ei desfășoară o 
activitate valoroasă, pentru 
care aducem felicitările și mul
țumirile noastre întregului corp 
profesoral.

Ministrul minelor a spus în 
continuare că este mare nevoie 
de ingineri cu o și mai înaltă 
pregătire. Minele se moderni
zează continuu, există o mare 
varietate a zăcămintelor, care 
impune adoptarea unor tehno
logii specifice și diverse. Stu
denții de azi sint cei care le 
vor realiza, iar pentru aceasta 
este necesar un nivel mai ri
dicat al calificării, o mal pro
fundă dragoste față de meseria 
aieasă, o apropiere mai strînsă 
de viața minerilor și, în cele 
din urmă, un orizont mai larg 
al culturii tehnice și generale.

Valea Jiului oferă cele mai 
bune condiții pentru a deveni 
buni ingineri de mine. Ea es
te centrul unei puternice tradi
ții a mișcării muncitorești și 
revoluționare, în care trebuie 
să se integreze studenții, din 
care trebuie să învețe, din ca
re trebuie să facă pîrghia prin
cipală a întregii activități edu
cative. In acest fel, vor creș
te și se vor forma în spiritul 
sănătos al concepției înaintate 
despre viață a clasei noastre 
muncitoare.

In încheierea festivității, 
conf. ing. Ilie Constantlnescu, 
prorectorul institutului, a ex
primat angajamentul organiza

Universității se află mii de 
student!, purtlnd buchete 
de flori și eșarfe, pancarte 
pe care slnt Înscrise cuvin
te de fierbinte atașament 
fată de Partidul Comunist 
Român șl Comitetul său 
Central, urări pentru pros
peritatea patriei noastre Iu
bite, suverane și indepen
dente, Republica Socialistă 
România.

In cabinetul de lucru, a- 
cad. Ilie Murgulescu, șeful 
catedrei nr. 2 de chimic fi
zică, înfățișează conducăto
rilor de partid și de stat 
unele aspecte privind dez
voltarea, perspectivele fn- 
vătămînlului superior în a- 
coastă disciplină, tematica 
cursurilor la cele trei cate
dre de chimie fizică din 
București, activitatea știin
țifică și pedagogică a ca
drelor didactice de aici.

Tovarășul Nicolac 
Ceaușescu s-a interesat de 
stadiu) construcției noilor 
clădiri pentru Invâțămîntul 
superior, de activitatea de 
cercetare a cadrelor didacti
ce și colaborarea dintre ca
tedrele de chimie fizică și 
noul Centru de chimie fi
zica al Academiei. Subli
niind necesitatea unor legă
turi mai strînse între unită
țile de Invătămlnt superior 
și cele de cercetări cu ace
lași profil, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R. a reco
mandat ca la amplasarea 
noilor clădiri să se aibă In 
vedere apropierea institu
țiilor de invătămlnt de ace
lea de cercetare.

In Piafa Universității, un
de s-au adunat zeci de mii 
de studenți pentru a parti
cipa la mitingul consacrat 
deschiderii noului an de 1n- 
vă|ămînt universitar, este o 
adevărată revărsare de en
tuziasm. Aici, în pia/a stră
juită de statuile lui Mihai 
Viteazu, primul făuritor al 
unităfii noastre naționale și 
a trei dintre marii dascăli 
ai școlii românești: Ion He- 
liade Rădulescu, Ghcorghe 
Lazăr și Spiru Haret, studen
țimea bucureșteană iși ex
primă astăzi din nou hotă- 
rîrea nestrămutată de a în
văța cu sîrguintă și pasiu
ne, pentru a adăuga, prin 
munca lor, noi străluciri glo
rioaselor pagini ale istoriei, 
științei și culturii românești.

Cuvintele scrise pe nu
meroasele panouri, lozincile 
scandate de mii și mii de 
glasuri, cîntecele înflăcărate 
intonate de studenți expri
mă dragostea și recunoștința 
fierbinte a tineretului nostru 
studios fată de partid și 
conducătorii săi, pentru gri
ja părintească ce le-o poar
tă, pentru înțelepciunea cu 
care le călăuzește pașii, c- 
ducindu-i în spiritul iubirii 
de tară și răspunderii pen
tru destinele ei de mline.

țiilor de partid din institut, a 
conducerii acestuia, organiza
țiilor de masă, corpului pro
fesoral și studenților de a 
munci în noul an universitar 
cu întreaga energie și abnega
ție pentru a traduce în viață 
măsurile stabilite de partidul și 
guvernul nostru.

Slntem hotărîți să depunem 
întreaga noastră energie și 
străduință pentru a ne ridica 
la nivelul sarcinilor actuale și 
de perspectivă care stau în fa
ta institutului de mine, a în
tregului învățămlnt superior.

☆
Participantii la festivitatea de 

deschidere a noului an univer
sitar de la Institutul de mine 
din Petroșani au adresat o te
legramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
In telegramă se spune:

„întruniți în adunarea festi
vă prilejuită de deschiderea 
noului an universitar, noi, ca
drele didactice șl studenții In
stitutului de mine din Petro
șani, ne exprimăm, din toată 
Inima, recunoștința profundă 
fată de grija părintească cu 
care conducerea partidului și 
statului, dumneavoastră perso
nal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o acordați dezvoltă
rii multilaterale a invățămîntu- 
lul superior.

Pentru corpul profesoral șl 
studenții institutului nostru, 
noul an universitar are o du
blă semnificație. Se împlinesc 
două decenii de la Înființarea, 
aici, In cel mai important ba
zin carbonifer al țării, a insti- 
tului de mine, care a pregătit 
in această scurtă existentă pes
te 2.600 de cadre de specia
litate pentru industria extrac
tivă a țării.

Noua etapă de muncă, în
cepută azi, in condițiile înnoi
rilor profunde generate de Di
rectivele Comitetului Central 
al partidului și Legea învăță- 
mîntulul, deschide largi per
spective de a ne pregăti cr dă
ruire pentru însușirea comori
lor științei. Acest an universi

Ia Ieșirea din clădirea 
Universității, student ii fac to
varășului Nicolae Ceaușescu 
șl celorlalți conducători de 
partid șl de stat o puternică 
șl vibrantă manifestație de 
dragoste și atașament. Flu
turând buchete de Hori, stea
guri și eșarfe, studenții for
mează un adevărat culoar 
prin care trec conducătorii 
partidului și statului. Spre 
ci se întind sute de brale, 
zeci de studente Ic presară 
drumul cu petale de Hori.

Tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu răspunde căldu
ros entuziastei manifestații 
pe care o fac studenții.

Noi urale și aclamații 
nesflrșite izbucnesc la apa
riția conducătorilor partidu
lui și statului în balconul 
clădirii Ministerului Comer
țului Exterior. Minute în șir, 
tinerii scandează numele 
scumpe ale patriei și parti
dului.

Deschiztnd mitingul, acad. 
Ștefan Bălan, ministrul în
vățământului, adresează, In 
numele tuturor studenților 
și cadrelor didactice un 
călduros salut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și celor
lalți conducători de partid 
și de stat, care au venit să 
participe la evenimentul săr
bătoresc al începerii noului 
an universitar.

La miting au luat apoi cu- 
vînlul prof. ing. dr. George 
Bărănescu, rectorul Institu
tului politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", prof. dr. do
cent Marin Lupu. rectorul 
Academiei de studii econo
mice, prof. dr. Dumitru Bcr- 
ciu, decanul Facultății de 
istorie, Dana Georgescu, 
studentă la Institutul de me
dicină șl farmacie, Ștefan 
Dorgoșan, student la Insti
tutul agronomic .„Nicolae 
Bălcescu". și Traian Aurite, 
președintele Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Studen
ților din Centrul Universi
tar București.

Primit cu puternice și 
îndelungi aplauze, cu entu
ziaste urale și ovalii, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvînlarea secretarului 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român a fost subliniată în 
repetate rinduri de valuri de 
aplauze, de urale nesflrșite, 
care au dat expresie ata
șamentului fierbinte al tine
rilor studenți fală de poli
tica marxist-leninistă a 
partidului nostru, hotâririi 
lor de a învăța și sluji cu 
toate tortele înfăptuirea a- 
cestei politici izvorîte din 
interesele vitale ale poporu
lui. ale construcției socia
liste in patria noastră.

însoțiți la plecare de mii 
și mii de tineri, conducă
torii de partid și de stat își 
iau rămas bun de la parti
cipanta la miting, urindu-le 
depline succese la învăță
tură în noul an universitar.

tar marchează și la noi deschi
derea primelor secții de subin
gineri, care vor forma cadre cu 
pregătire superioară, atit de 
necesare exploatărilor miniere 
din țară.

Sînlem adine recunoscători 
partidului și statului nostru 
pentru condițiile optime, mo
derne, create în vederea desfă
șurării la un nivel superior a 
procesului instrucliv-educativ, 
pentru creșterea viitorilor in
gineri mineri, care să stăpt- 
nească și să conducă cu com
petență tehnica modernă.

Cadrele didactice și studen
ții institutului își unesc glasu
rile lor cu cele ale întregului 
nostru popor pentru a-șl expri
ma totala adeziune față de po
litica internă și externă a parti
dului șl statului nostru, politi
că profund pătrunsă de înalte 
fdei umaniste, de generosul 
spirit al internaționalismului 
socialist, de înalta responsabi
litate față de unitatea țărilor 
socialiste, față de viitorul ome
nirii.

La acest început de nou an 
universitar, întregul colectiv al 
Institutului de mine din Petro
șani se angajează, în fața 
partidului, să nu precupețească 
nici np efort pentru a împlini, 
cu cinste și demnitate, înaltele 
sarcini care îi revin în opera 
de pregătire a schimbului de 
mîine, de edificare a României 
socialiste.

☆
Desfășurată într-o atmosferă 

caldă, însuflețită, deschiderea 
noului an de Invătămlnt la 
Institutul de mine din Petro
șani a afirmat și cu acest pri
lej hotărlrea fermă a corpului 
profesoral și studenților de a 
da viată prevederilor noii Legi 
a învățămîntului, prin îmbună
tățirea și perfecționarea conti
nuă a procesului instructiv-e- 
ducativ.

După festivități, in amfitea
trele institutului au început 
primele ore de curs ale nou
lui an de învâtămint superior.

LUCIA LICIU 
TIBERIU ISTRATE

Grupul de lucru șl Comisia 
pregătitoare a Consfătuirii in
ternaționale a partidelor co
muniste și muncitorești s-au 
întrunit la Budapesta de la 27 
septembrie pînă la 1 octombrie 
1968.

La ședințe au participat re
prezentanții următoarelor parti
de comuniste și muncitorești : 
P.C. din Africa de sud, Partidul 
Avangardei Socialiste din Al
geria, P.C. din Argentina, P.C. 
din Australia, P.C. din Austria, 
P.C. din Belgia, P.C din Boli
via, P.C Brazilian, P.C. din 
Marea Britanic, P.C. Bulgar, 
P.C. din Cehoslovacia, P.C. din 
Chile, Partidul Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru, 
P.C. din Columbia, Partidul a- 
vangardei populare din Costa 
Rica, P.C. din Danemarca, P.C. 
din Ecuador, Partidul Muncii 
din Elveția, P.C. din Finlanda, 
P.C. Francez. Partidul Socialist 
Unit din Germania, P.S.U.G. 
din Bertînul occidental, P.C.

Cuvîntarea șefului guvernului 
militar federal nigerian

LAGOS 1 (Agerpres). — Po
porul Nigeriei a sărbătorit la 
1 octombrie cea de-a 8-a ani
versare a proclamării indepen
dentei tării. Cu această ocazie, 
qeneralul Yakubu Gowon, șe
ful guvernului militar federal, 
a rostit o cuvîntare In care a 
menționat. între altele, că re
stabilirea păcii în Nigeria va a- 
vea o deosebită însemnătate 
pentru întregul continent afri
can. El a relevat rolul Organi
zației Unității Africane în men

Aniversarea

R.P. Chineze

Demonstrația 
de la Pekin

PEKIN 1 — Corespondentul 
Agerpres, 1. Gălățeanu, trans
mite : La 1 octombrie, poporul 
chinez a sărbătorit a 19-a ani
versare a Republicii Populare 
Chineze.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale, la Pekin a avut loc o de
monstrație. La tribuna oficială 
din Piața Tienanmîn au luat 
loc președintele Mao Tze-dun, 
vicepreședintele Lin Biao, pre
mierul Ciu En Lai. conducători 
de partid și de stat, șefi ai de
legațiilor străine prezent) la 
Pekin cu prilejul sărbătorii.

Festivitatea a fost deschisă 
de vicepreședintele Lin Biao, 
care a rostit o cuvîntare, sub
liniind dezvoltarea industriei, 
agriculturii, științei, tehnicii și 
artei în R. P. Chineză.

In vasta piață din fata tribu
nei oficiale erau strînși sute 
de mii de oameni, iar pe bule
vardul care duce spre plată au 
fost prezente alte cîteva sute 
de mii de locuitori ai capitalei 
șl reprezentanți din toate pro- 
•vinciile și regiunile autonome 
ale tării.

Demonstrația a fost deschisă 
de detașamente de militari ca
re încadrau stema și cele două 
date: 1949-1963. Numeroase 
care alegorice reflectau reali
zările oamenilor muncii din Pe
kin. Cifrele înscrise în grafice 
demonstrau avîntul diferitelor 
ramuri ale economiei, creșterea 
an de an a indicilor de pro
ducție.

In fala tribunei au trecut 
rînd pe rind detașamente de 
militari, ale miliției populare, 
qrupuri de sportivi. Demonstra
ția a fost închisă de un mare 
grup de reprezentanți ai na
ționalităților și minorităților 
naționale îmbrăcați în pitorești 
costume naționale.

Seara, în Piața Tienanmîn a 
avut loc în prezența conducă
torilor de partid șl de stat un 
frumos joc de artificii.

Sărbătoarea națională a po
porului chinez a fost marcată 
de manifestări festive in toate 
orașele și capitalele de pro
vincie.

Campania electorală din S.U.A.
Declarațiile iui H. Humphrey

WASHINGTON 1 (Agerpres). 
Cu cinci săptămînl înainte 

de alegerile prezidențiale din 
S.U.A., candidatul Partidului 
democrat, Hubert Humphrey, 
a declarat la o întrunire din 
Salt Lake City (statul Utah) 
că dacă va fi ales președinte 
va opri bombardamentele ame
ricane asupra Vietnamului de 
nord. „Ca președinte, a spus 
el, aș fi dispus să sistez bom
bardamente asupra Vietna
mului de nord, ca un risc ac
ceptabil j entru pace, deoare
ce cred că o asemenea măsu
ră ar duce la reușita negocie
rilor și la scurtarea războiului. 
Aceasta ar fl cea mal bună 

din Germania, P.C. din Grecia, 
P.C. din Guadelupa, Partidul 
Muncii din Guatemala, Partidul 
Unității Poporului din Haiti. 
P.C. din Honduras, P.C. din 
India, P.C. din Irak, P.C. din 
Irlanda de Noîd, Liga muncito
rească Irlandeză, Partidul Popu
lar din Iran, P.C. din Israel, 
P.C. Italian, P.C. Libanez, P.C. 
din Luxemburg, Partidul elibe
rării și socialismului din Ma
roc, P.C. din Martinica, P.C. 
Mexican, Partidul Popular Re
voluționar Mongol. P.C. din 
Paraguay, P.C. din Peru, Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez, 
P.C. din Reunion, Partidul Co
munist Român, P.C. din Salva
dor, P.C. din San Marino, P.C. 
din Siria, P.C. din Spania, P.C. 
din Sudan, P.C. din S.U.A., P.C. 
din Turcia, P.C. din Tunisia, 
Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar, Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, P.C. din U- 
ruguay, P.C. din Venezuela.

Mai multe partide, ai căror 

ținerea unității nigerieni.
Vorbind despre sarcinile ca

re stau in fața guvernului fe
deral, Gowon a subliniat ne
cesitatea instaurării unei păci 
stabile în Nigeria și a reface
rii vieții în domeniul politic șl 
economic. Șeful guvernului a 
chemat populația să-și aducă 
aportul la cauza consolidării 
unei vieți politice interne sta
bile și a dezvoltării economi
ce a tării.

ACȚIUNI OFENSIVE
ALE PATRIOȚILOR
SUD-VIETNAMEZI

SAIGON 1 (Agerpres). — 
Mari baze militare americane 
se află din nou sub focul in
tens al artileriei forțelor popu
lare, combinat cu atacuri ale 
trupelor de șoc, marclnd inten
sificarea acțiunilor militare 
ale patrioților, informează co
municatele militare și purtă
torii de cuvînt ai comanda
mentului american saigonez.

Instalațiile de la Lonq Binh 
ale bazei de la Bien Hoa, si
tuată la numai 12 kilometri de 
Saigon, au fost atacate luni 
noaptea cu mortiere și tunuri, 
asupra bazei și cartierului qe- 
neral explodînd 40 de proiec
tile de mare calibru. Atacul 
lansat de patrioti a durat apro
ximativ 20 de minute. Unitățile 
de artilerie americane au ri
postat dirijate din aer de e- 
licoptere. Ele au deschis foc a- 
supra punctelor unde se pre
supunea că sînt situate bazele 
de atac ale forțelor patriotice. 
Angajamente deosebit de du
re au pus trupele americane 
cantonate la Da Nang șt An 
Hoa în situația de a face față 
cu greu atacurilor. Aria lupte
lor a cuprins de altfel o parte 
însemnată a acestei regiuni. La

„Bombardamentele asupra
R.O. Vietnam sînt ireconciliabile cu 
tegea internațională”

PARIS 1 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : La Paris a avut loc o 
conferință organizată do juris
tul american Richard Falk, pro
fesor de drept international la 
Universitatea din Princetown, 
care a participat la Conferin
ța mondială a juriștilor pentru 
Vietnam, care s-a încheiat re
cent la Grenoble. Falk a rele
vat cu acest prilej că bombar

protecție pentru trupele noas
tre".

Pe de altă parte, potrivit a- 
qențieî UPI, vicepreședintele 
Humphrey s-a referit la ceea 
re a denumit „dovezi directe 
sau indirecte de bună credin
ță" din partea Hanoiului, în 
schimbul „riscului acceptabil" 
pe care și l-ar asuma. Ace
eași agenție menționează că 
el nu a specificat ce fel de 
dovezi dorește să primească 
înainte de a ordona oprirea 
bombardamentelor, dar că pare 
să se „distanțele" de politica 
Administrației în Vietnam.

Declarația lui Humphrey pa
re să fie In legătură directă 

reprezentant! dintr-un motiv 
sau altul nu au putut partici
pa la întilnlre au adresat scri
sori comisiei pregătitoare.

Comisia pregătitoare a as
cultat și a aprobat un raport 
privind activitatea de pregăti
re a Consfătuirii internaționale 
a partidelor comuniste șl mun
citorești. A avut Ioc un schimb 
de păreri privind problemele 
Consfătuirii internaționale a 
partidelor comuniste și munci
torești. Participanții au confir
mat în unanimitate necesitatea 
consfătuirii internaționale pen
tru a examina sarcinile actua
le ale luptei împotriva impe
rialismului și pentru unitatea 
de acțiune a partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste.

Participantii au considerat că 
trebuie să se reexamineze pro
blema datei consfătuirii inter
naționale. Ei au hotărît să con
sulte în această problemă co
mitetele centrale ale partide
lor respective.

Ei au căzut de acord ca șe
dința următoare a comisiei 
pregătitoare să se întrunească 
la 17 noiembrie la Budapesta, 
șl ca în cursul acesteia să se 
examineze problemele termenu
lui convocării consfătuirii si a 
modului de continuare a pre
gătirii acesteia.

Ședințele grupului de lucru 
șl ale comisiei pregătitoare 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră tovărășească, de schimb li
ber de păreri, iar participantii 
au exprimat încă o data aspi
rația partidelor frățești dr a 
dezvolta colaborarea lor pe ba
za marxism-leninismului și a 
internaționalismului proletar.

Tam Ky, 60 de kilometri d' q 
Nang, canonada de moriic "i 
provocat numeroși morți, 
obuze lovind în plin s cdic 
prefecturii. Lupte violente s-at 
dat, de asemenea, la por' . o- 
rașulul Quang Ngai, împ ®iu 
rimile acestui centru aTlîn\ ”'/,e 
în mina forțelor patriotice.

Amploarea acestor o~ G '' >nl 
a obligat trupele amei. f 
apeleze la intervenția b -^ ir. 
dierelor „B-52". Protecția a 
ană a fost solicitată, de te
menea, de urgentă de forțele 
speciale asediate de mai bine 
de patru zile în tabăra de la 
Thuoc Duc și care a fost trans
formată, după cum relatează 
corespondentul AFP, în ruine 
și cratere după tirul intens al 
unităților de artilerie ale FNE. 
Patrioții au pus stăpînire pe lo
calitățile din jurul taberei ză
dărnicind încercările repetate 
ale trupelor americane și sai- 
goneze de a le reocupa. Avioa
nele „Phantom", care au spri
jinit aceasta acțiune, cit și e- 
licopterele ce încearcă să asi
gure aprovizionarea bazei, au 
fost în repetate rînduri tinta 
mitralierelor (jrele ale patrio- 
tilor.

damentele asupra R.D. Vietnam 
sînt ireconciliabile cu legea in
ternațională. Vietnamul, a sub
liniat el. nu are nimic de 
dat in schimbul încetării ac
țiunilor ilegale de distrugere. 
Nu se poate acorda reciproci
tate decît atunci cînd există 
ceva de schimbat. Falk a sub
liniat importanta programului 
FNE și Alianței forțelor demo
cratice și izolarea „guvernu
lui" de la Saigon.

cu sondajele de opinie care 
acordă șanse sporite candida
tului republican. Richard Ni
xon, în cursa pentru obținerea 
fotoliului p Ultime
le sondaje arată că Nixon ar 
deține deja 43 la sută din su
fragii, în timp ce nentru Hum
phrey se pronunță doar 28 la 
sută, iar pentru candide'.i| 
..independent". George Walla
ce. 21 la sută din alegători.

Agenția Reuter relevă că , 
observatorii politici din capita
la americană sînt de părere că 
In fond poziția lui Humphrey 
nu pare să difere prea mult 
de condițiile puse de președin
tele Johnson.
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