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Ăî prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, intr-o atmosferă 

de puternică însuflețire, de profundă responsabilitate pentru dezvoltarea 

social-culturală a patriei, și-a deschis, ieri, lucrările 

CONGRESUL EDUCAȚIEI 
Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

moment de deosebită însemnătate 
pentru progresul școlii românești

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși și prieteni,
îmi este deosebit de plăcut să 

vă adresez dumneavoastră, parti- 
cipanților la primul Congres al 
educației și învățămîntului din țara 
noastră, tuturor slujitorilor școlii, 
un călduros salut din partea Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a Consiliului de Stat 
și a-guvemului,-'precum și din par
tea mea personal, împreună cu 
cele mai bune urări. (Aplauze pu
ternice)..

Congresul — eveniment de seamă 
în viața societății noastre — se 
desfășoară într-o perioadă de amplă 
angajare a întregii noastre națiuni 
în înfăptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului și la puțin timp după 
Congresul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, care a exprimat 
puternica unitate și coeziune a în
tregului popor în jurul partidului, 
hotărîrea sa neabătută de a înfăp
tui Programul edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Primul Congres al educației și 
învățămîntului constituie o nouă si 
grăitoare manifestare a democra
ției noastre socialiste — parte in
tegrantă a amplului cadru creat de 
partidul nostru pentru participarea 
tuturor categoriilor sociale la dez
baterea problemelor construcției 
socialiste, la adoptarea hotărârilor 
privind mersul nostru înainte, la 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate, a întregii societăți. Acest 
forum reprezentativ al școlii româ
nești este chemat să analizeze cu 
exigență și răspundere activitatea 
desfășurată în domeniul învățămîn
tului pentru înfăptuirea' orientări

lor stabilite de partid și a prevede
rilor legii și să stabilească măsuri 
în vederea creșterii și mai puter
nice a rolului școlii în formarea ca
drelor necesare construcției socia
liste, in educarea revoluționară a 
tinerei generații,. în concordanță cu 
cerințele construcției noii orînduiri, 
cu asigurarea participării poporului 
la conducerea.societății, la-înainta
rea ei spre comunism. (Aplauze pu
ternice).

Sînt încredințat că dezbaterile, și 
hptărîrile adoptate de Congres vor 
da un nou .impuls eforturilor de 
perfecționare continuă a învăță- 
mîntului de toate gradele din țara 
noastră — în spiritul .sarcinilor sta
bilite de Congresul al XII-lea — 
vor ridica la un nivel tot mai înalt 
activitatea de formare a construc
torilor socialismului'și comunis
mului în România, a omului nou 
cu o înaltă conștiință revoluționa
ră, făuritor liber și conștient al 
propriului său destin fericit, al asi
gurării independenței și suverani
tății României. (Aplauze puter
nice). / •

Stimați tovarăși,
în anul 1979, cel de-al patrulea 

an al cincinalului actual, am do- 
bîndit, succese de seamă în toate 
domeniile vieții economice Și so
ciale, în înfăptuirea mărețelor 
obiective ale Programului partidu
lui. Economia a continuat să se 
dezvolte în ritmuri înalte, produc
ția industrială netă crescînd cu 9 
la sută față de 1978, iar producția 
agricolă globală fiind cu 5 Ia sută 
mai mare decit în anul anterior. 
A continuat procesul de moderni
zare a economiei, de promovare lar
gă a cuceririlor revoluției tehnico- 

științifice. Peste 760 de noi obiecti
ve industriale și agrozootehnice au 
fost date, total sau parțial în func
țiune, a- sporit productivitatea 
muncii, s-au valorificat mai bine 
resursele materiale și forța de 
muncă, au fost accentuate laturile 
calitative ale activității economice. 
A cunoscut un nou impuls dezvol
tarea economjco-sociață a județe-, 
lor, ■ orașelor- și- comunelor patriei; 
au progresat știința, învățământul 
și cultura., s-a îmbogățit întreaga 
viață spirituală a poporului. Toate 
aceste realizăji au asigurat aplica
rea fermă a programului de creș
tere accentuată a nivelului de trai 
al- poporului, treeîndu-se la înfăp
tuirea celei de-a doua etape a ri
dicării retribuției, astfel incit pe 
întregul cincinal veniturile reale 
ale oamenilor muncii vor crește cu 
circa 32 la sută. Totodată, s-au ma
jorat pensiile și alocațiile pentru 
copii, au sporit veniturile țărăni
mii, ale întregii populații, a conti
nuat.să se extindă aplicarea săptă- 
mînii de lucru reduse. Viață de- . 
monstrează în modul cel mai eloc
vent realismul prevederilor cinci
nalului, justețea politicii partidu
lui, faptul că tot ceea ce înfăptuim 
este destinat omului, bunăstării și 
fericirii sale, progresului și prospe
rității întregii națiuni. (Aplauze 
puternice).

Desigur, succesele dobîndite ar fi 
fost și mai mari dacă în activita
tea desfășurată anul trecut nu s-ar 
fi manifestat și o serie de deficien
țe și rămîneri în urmă. Astfel, pla
nul fizic la o serie de produse im
portante nu s-a realizat, îndeosebi 
datorită unor întreruperi nejustifi
cate în funcționarea instalațiilor și 
utilajelor, precum și întîrzierii in

trării în producție a unor noi Ca
pacități. Ministerele, organele eco
nomice centrale, colectivele oame
nilor muncii trebuie să ia măsuri 
energice pentru recuperarea rapidă 
a restanțelor și lichidarea tuturor 
lipsurilor și neajunsurilor manifes
tate. O problemă fundamentală a 
activității noastre economice este 
îrnbunătățiȚealoi’ganizării reparații
lor capitale și'a'întreținerii tuturor 
utilajelor și instalațiilor — ca parte 
componentă a planului — folosirea 
tuturor mijloacelor de producție ia 
cei mai înalți parametri. Aceasta 
constituie o importantă sursă de 
creștere a producției, ținînd seama 
de importantul potențial tehnic de 
care dispunem. în acest scop tre
buie acționat mai intens pentru ri
dicarea și perfecționarea continuă 
a calificării profesionale și tehnice 
a . întregului personal muncitor. 
Trebuie lichidate, de asemenea, în 
cel măi scurt timp restanțele în do
meniul investițiilor, concentrînd cu 
prioritate forțele pentru punerea ' 
în funcțiune a obiectivelor aflate 
în construcție. Este necesar să pu
nem capăt cu hotărîre dispersării 
forțelor, concentrîndu-ne pe șantie
rele unde există utilajele, forța de 
muncă și materiile prime necesare, 
reducînd astfel la minimum peri
oada de execuție a noilor obiective; 
Se impun, totodată, măsuri ferme 
pentru desfășurarea în bune con
diții a aprovizionării tehnico-ma- 
teriale, normarea rațională și redu
cerea consumurilor, economisirea 
combustibililor și energiei, recupe
rarea și refolosirea largă a mate
rialelor, creșterea productivității 
muncii și ridicarea calității produ
selor, reducerea importurilor și în
deplinirea integrală a exporturilor.

O atenție deosebită trebuie acor
dată îmbunătățirii' eficienței între
gii'activități' economice, gospodă
ririi cu maximum de răspundere și 
spirit.economic a tuturor resurselor 
societății noastre, pentru creșterea 
continuă a, avuției naționale. In 
acest an de importanța hotărîtoare 
pentru întregul cincinal, ca și pen- 
trți -bună pregătire a .planului pe 
•perioada 1.981—1,985,; trebuie să fa
cem totul pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de producție 
în toate sectoarele economiei na
ționale.

•Doresc, să subliniez din nou, de 
la tribuna acestui Congres al e- 
ducației și învățămîntului, necesi
tatea de a' se înțelege bine faptul 
că munca, activitatea productivă 
constituie factorul hotărîtor al 
dezvoltării societății noastre, al ri
dicării .continue a bunăstării și fe
ricirii întregului popor :—și. de a- 
ceea-'tineretul trebuie pregătit te
meinic pentru a-și îndeplini înda
toririle de mare răspundere ce-i 
reyîn în sporirea continuă a avu- 
țifei naționale a.patriei noastre so
cialiste.. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Folosesc . acest prilej pentru a 
adresa eroicului nostru popor cele 
mai calde felicitări pentru mun
ca și. rezultatele obținute in cursul 
anului trecut, precum și urarea de 
a. Iade 1 ca anul 1980 să se înscrie 
ca un nou și important pas înain
te .în dezvoltarea economico-socia- 
lă 'a. țării, mareînd realizarea cu. 
deplin, succes a actualului, cinci
nal, și trecerea la o nouă,etapă a 
construirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România. 
(Aplauze puternice, prelungite).
(Continuare in pag. a IlI-a)

Vibranta chemare către tară 
a Manifestului Frontului 

Democrației
Insuflețitorul document, a cărui 

literă se adresează inimilor tuturor 
cetățenilor patriei .noas.tre,: grăind 
elocvent despre năzuințele împli
nite, și despre luminoasele pro
iecte de viitor — Manifestul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste — a fost intimpinât cu o 
profundă satisfacție de întregul 
nostru popor. .

Prin spiritul marcat de un fier
binte patriotism socialist, el se în
fățișează drept platforma politică 
in alegerile de deputați in Marea 

. Adunare Națională și in consiliile 
populare, care se vor desfășura la 
9 martie.

Prin tot ceea ce înfățișează Ma
nifestul. el este ex
presia sintetică a 
demnității faptelor 
poporului nostru, 
tabloul succint, pa
tetic, inșuflețitor al 
epocalelor realizări 
obținute pe drumul 
făuririi societății 
socialiste multilate
ral dezvoltate, o- 
glinda impresionan
tă a cutezătoarelor 
perspective, deschi
se în fața patriei 
noastre de către 

i mobilizatoarele ho- 
i tăriri ale celui de-al
j XII-lea Congres al Partidului Co

munist Român.
i. E documentul de suflet, de cuget 
! și, simțire al cetățeanului patriei 
; socialiste, al omului in numele 
I căruia s-au depus de-a lungul a 
i mai bine de trei decenii și jum.ă- 
i tate toate eforturile pentru creș- 
I terea demnității lui. pentru afirma- 
f rea cetățenească a personalității lui.

pentru propășirea, bunăstarea și 
fericirea lui.

Totodată, Manifestul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
ca expresie a climatului de profun
dă democrație, a unității de ,mo- 

, nolit a întregului popor in jurul 
partidului, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. revoluționarul cuteză
tor. patriotul înflăcărat, conducă
torul iubit și stimat, ni se înfăți
șează ca o proiecție a mărețelor 
perspective ale țării, . așa cum 
ne-am doriț-o. așa cum ne-am 
visat-o, așa cum ne-au transmis-o 
înaintașii, cei ce prin glasul lui 
Mihai1 Eminescu hărăzeau acestei 
patrii de glorii, acestei patrii de 
dor. la trecutu-i mare, mare viitor..

Ca întotdeauna în- marile acte ale. 
timpului pe care îl trăim, nimic din 
ceea ce însemnăm ca popor prin 
înseși izbinzile noastre, și nimeni 
din toți cei ce constituie sufletul 
acestui popor cu peste douăzeci și 
două de milioane de inimi, n-a fost 
dat uitării : muncitorii, tehnicie

ni) și inginerii din industrie, oa
menii pămintului — țăranii coope- 
raiori’ și -cei ce muncesc in zoneie 
necoopcrativizate .-- profesorii, în
vățătorii. educatorii, oamenii de 
arta, savanții și cercetătorii, femeile 
și tineretul, militarii și membrii găr
zilor patriotice, toți oamenii muncii 
'de la orașe si sate, romani, ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți. laolaltă muncind in grădina pa
triei comune și laolaltă bucu- 
rindu-he. de roadele ei ; cu un cu- 
vint. Cetățeanul. El, omul căruia i 
se. adresează Manifestul, este c.ie- 
mat in numele marilor și incontes
tabilelor adevăruri nutrite, trăite, 
duse de toți la izbindă, să-și jinde- 

plineascâ înalta da
torie civică de a-și 
consacra întreaga e- 
nergie făuririț unei 
țări tot . mai. [pros
pere, de a-și închi
na munca și ! lupta 
cord i nu ei . infloriri 
și progresului pa
triei socialiste.

Trăim zile de ne
asemuită ardoare, 
de elan și entuzi
asm revoluționar. 
Indestructibila u- 
nitatc. partid-popor 
constituie cheia suc
ceselor dobindite 

pe toate planurile vieții economico- 
sociale, a angajării ferme, impe
tuoase a țării noastre pe calea pro
gresului contemporan. Partidul 
este, pentru întregul nostru po
por. cel care din; prima clipă a 
apariției sale pe scena politică a 
României a răspuns intereselor fun
damentale, năzuințelor și -sentimen
telor oamenilor, muncii, cel ce s-a 
identificat intru totul cu aspirațiile 
națiunii, cel ce a știut in-totdjeauna 
să rostească în fața tuturor adevă
rul, cel • ce prin aceasta s-a făcut 
crezut și urmat fără șovăire ; este 
însăși expresia consecventei [revo
luționare, a organizării, și discipli
nei. a devotamentului nemărginit 
față de cauza socialismului, față de 
fericirea patriei.

în fruntea acestui partid. în
conjurat de stima și dragostea în
tregului popor, se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al Partidului. Comunist Ro
mân. președintele republicii, Omul 
propus- candidat in alegerile de la 
9 martie de către alegătorii dintr-o 
puternică și tradițională zonă mun
citorească a Capitalei, vatră-simbol 
a patriei, Omul ce se identifică cu 
-însuși sufletul poporului. Omul al 
cărui exemplu rezidă in' puterea
(Continuare in pag. a V-a)
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L DUCAȚIEI
I

în domeniul educației și învățămintului.

revoluționară, a tineretului
Raportul subliniază că, în 

înfăptuirea grandiosului pro
gram adoptat de Congresul al 
Xll-lea al Partidului Comunist 
Rpmân, un rol de seamă revine 
invățămintului organizat pe baza 
noii Legi a educației și învăță
mintului, ca factor principal de 
cultură și civilizație, de pregă
tire a forței de muncă, de edu
care a omului nou. Congresu
lui educației și invățămintului ii 
revine sarcina de mare răspun
dere de a stabili măsurile ne
cesare și modalitățile practice 
pentru traducerea 
politicii partidului și 
nostru în domeniul 
tului, a prevederilor 
telor Congresului al 
partidului în acest 
sector de activitate, 
pentru înfăptuirea prevederilor 
Programului partidului și a altor 
hotăriri de partid și de stat, 
pentru aplicarea în viață a in
dicațiilor tovarășului 
Ceaușescu, secretarul 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, cu privire la dez
voltarea și perfecționarea învă
țămintului de toate gradele, pe 
baza integrării cu producția, 
cercetarea științifică și' practica 
social-politică, școala româ
nească a cunoscut, în această 
perioadă, o adincă transformare 
structurală. • calitativă, a , fost 
orientată pe un făgaș nou!

Exprimăm din adîncul inimii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in numele personalului didac
tic, al copiilor, elevilor și stu
denților, al părinților.. întreaga 
noastră recunoștință și cele mai 
calde și respectuoase mulțu
miri pentru orientarea- dată 
școlii, pentru condițiile optime 
in care ne desfășurăm . activi
tatea, pentru posibilitățile ne
îngrădite de care dispune tine
retul patriei, noastre, fără deo
sebire de naționalitate, de a 
urca cele mai înalte trepte de 
cunoaștere, de a-și realiza cele 
mai cutezătoare aspirații — se 
spune in raport. în tot ceea ce 
conducătorul partidului șl sta
tului inițiază și realizează pen
tru progresul școlii românești, 
vedem dovada elocventă a grijii 
statornice a Partidului Comunist 
Român, a conducerii sale pen
tru dezvoltarea multilaterală, a 
personalității umane, pentru pre
gătirea cadrelor necesare tuturor 
domeniilor de activitate și ridi
carea nivelului de cultură al în
tregului popor. Exprimăm, de 
asemenea, înalta noastră gratitu
dine tovarășei Elena Ceaușescu, 
militantă de seamă a partidului, 
eminent om de știință și neobo
sită activistă pe tărîm obștesc, 
pentru sprijinul permanent acor
dat școlii, pentțu grija deose
bită pe care o poartă creșterii, 
formării și educării tinerei ge
nerații.

Revoluția de eliberare națio
nală și socială, 
antiimperlalistă 
dicarea pe o treaptă superioa
ră și a școlii românești, de
mocratizarea învătămîntului șl 
transformarea acestuia intr-un. 
bun al maselor largi de oameni 
ai muncii, punerea ■ lui în . 
slujba progresului economic și 
social aî țării, a ridicării nivelu7 
lui de cultură și civilizație al in
tregului popor. în anii revoluției 
și construcției socialiste s-a asi
gurat accesul . neîngrădit la în
vățătură al tuturor tinerilor ță
rii, fără deosebire de naționali
tate ; întregul invățămint a fost 
așezat pe baze științifice, pe te
melia concepției materialist-dia
lectice și istorice despre lume și 
viață s-a dezvoltat continuu 
rețeaua invățămintului de toate 
gradele și s-a îmbunătății necon
tenit conținutul acestuia.

Desigur, in acest amplu pro
ces s-au făcut și unele greșeli, 
au existat și lipsuri' și greutăți. 
A fost nejustificat redusă durata 
învățămintului liceal. Nu s-a ți
nut suficient seama de experien
ța și tradițiile înaintate ale 
țării noastre in organizarea în
vătămîntului. copiindu-se in mod 
mecanic forme și metode din 
alte țări, care nu corespundeau 
realităților concrete ale Româ
niei. S-au neglijat timp îndelun
gat domenii moderne ale invăță
mintului. integrarea școlii Cu 
producția și cercetarea -științi
fică.

Este meritul Partidului Comu
nist Român, al secretarului său 
general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de a fi relevat aceste 
greșeli și neajunsuri și de a fi 
stabilit măsurile, necesare pen
tru depășirea lor. pentru ridica
rea școlii la nivelul cerințelor 
societății socialiste.

Un moment de' cotitură 
viata școlii românești, ca și 
general în întreaga viață 
cială, economică și politică 
țării, l-a constituit Congresul al 
IX-lea al partidului, cind. în 
climatul stimulator, nou, dinamic, 
imprimat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. invățămintul a cu
noscut un progrds fără prece
dent. in pas cu nevoile reale ale 
dezvoltării economice și sociale 
ale țării, cu realizările revoluției 
tehnico-științifice și" ale progre
sului cunoașterii umane în epoca 
actuală.

O importantă deosebită pentru 
dezvoltarea și perfecționarea în
vătămîntului au avut-o generali
zarea invățămintului obligatoriu 
de 10 ani, reorganizarea învăță-

în viață a 
statului 

învățămin- 
documen- 

XII-lea al 
important 
Acționind

Nicolae 
general

antifascistă șl 
a permis ri-

în 
in 

so- 
a

mîntului liceal, profesional si de 
maiștri și perfectionarea struc
turii profilurilor și specializări
lor din invățămîntul superior, în 
așa fel incit să se asigure pre
gătirea in profil larg a elevilor 
și studenților, intărirea legăturii 
întregului învățămînt cu viata, 
integrarea sa organică cu pro-, 
ducția și cercetarea științifică, 
cu practica social-politică. Româ
nia se numără astăzi printre ta
rile lumii cu un învățămînt mo
dern, dezvoltat. Dreptul la în-' 
vățătură reprezintă o elocventă 
realitate, statul nostru asigurind 
tuturor cetățenilor săi, fără deo
sebire de naționalitate, rasă, 
sex sau religie și fără orice 
altă îngrădire care ar putea con
stitui o discriminare, accesul in 
învățămîntul de toate gradele 
corespunzător cerințelor dezvol
tării economice și sociale a tă
rii, precum și dorințelor si apti
tudinilor fiecăruia.

Perfecționările aduse procesu
lui instructiv-educativ în învă
țămintul de toate gradele au dus 
la creșterea rolului școlii îh 
pregătirea și educarea tineretu
lui pentru muncă și,viată! Prac
tic, învățăminttdrnostru asigură 
pregătirea cadrelor necesare 
pentru toate sectoarele de acti
vitate. de la muncitori calificați 
pină la specialiști cu studii su
perioare.

Referindu-se la sarcinile de 
viitor, in lumina Directivelor 
Congresului al Xll-lea al Parti
dului Comunist Român, învăță
mintului îi revine sarcina ca, 
in condițiile creșterii gradu
lui de . complexitate a pro
ducției, ale extinderii meca
nizării și automatizării, să

de formare a deprinderilor prac
tice ; aproximativ 50 la sută 
din activitatea la clasă se’ pre
vede să fie de tip experimental.

Raportul subliniază 
noastră este chemată 
Înarmarea întregului 
ideologia Și, politica 
cu concepția sa 
despre lume, cunoașterea temei
nică a istoriei și culturii patriei, 
educarea prin muncă și pentru 
muncă a tinerei generații, îm
binarea strinsă a învătămîntului 
cu munca și cercetarea, mentio- 
nîndu-se că aceasta va consti
tui. în continuare, principala 
pirghie de transformare revo
luționară a școlii românești.

Eforturile Ministerului Educa- 
' ției și învățămintului, ale in
spectoratelor școlare, conduceri
lor unităților de învătămint și 
cadrelor didactice, sprijinite de 
organizațiile de 
sub conducerea 
ganizațiilor de 
îndreptate spre 
conținutului politico-ideologic al 
întregului proces instructiv-edu
cativ. astfel ca fiăfcare discipli
nă de studiu să-și aducă o con
tribuție activă la educarea pa
triotică, revoluționară a elevilor 
și studenților, la formarea con
cepției lor materialist-dialectice 
și istorice despre lume și viață.

O atenție deosebită s-a acor
dat organizării participării tine
retului școlar și universitar la 
munca patriotică pe șantierele 
locale și naționale. Numai in 
anul 1979, 196 000 elevi și stu
denți au participat la realizarea 
unor obiective de investiții șco
lare și universitare, iar peste 
176 000’elevi și.studenți au par-

Text prescurtat

asigure o astfel de calificare tu
turor muncitorilor, incit aceștia 
să poată pune in valoare tehni
ca și tehnologia modernă. să 
poată contribui la continua per; 
fecționare a acestora, la ridica
rea calitativă și creșterea ' efi
cienței întregii activități econo
mice și sociale. Pînă la sfîrșitul 
cincinalului 1981—1985 urmează 
a fi construite alte 100 000 
locuri în grădinițe, asigurindu-se, 
astfel, cuprinderea in învă
țămîntul preșcolar’a tuturor co
piilor în virstă de 3—6 ani. 
Dezvoltarea și perfecționarea 
rețelei școlare vor fi mai bine 
corelate cu cerințele pregătirii 
și folosirii forței de muncă, cu 
prevederile Programului-directi- 
vă de dezvoltare economico-so- 
cială a României în profil teri
torial, cu programul de sistema
tizare a tuturor localităților, de 
amplasare a noilor obiective 
economice și sociale. Așa cum 
prevede Legea educației șl în
vătămîntului, în fiecare comună 
și oraș va trebui să funcționeze 
cel puțin o școală cu clasele 
I—X.

în treapta I de liceu va fi cu
prinsă întreaga generație de ab
solvenți ai clasei a VIII-a, cu 

. deosebire in liceele industriale și 
agroindustriale, în cadrul cărora 
vor studia aproape 90 la sută din 
elevii treptei I. Totodată, va 
crește gradul de cuprindere in 
treapta a II-a de liceu la cițca 
70 la sută, creindu-se condiții 
pentru pregătirea generalizării 
invățămintului liceal.

Va spori, de asemenea, rolul 
■învățămintului profesional în 
pregătirea muncitorilor calificați, 

învățămîntul liceal și profesio
nal este chemat să asigure poli
calificarea elevilor și pregătirea 
lor pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, astfel încil, 
după absolvire, să se integreze 
rapid și eficient in procesul de 
producție și în activitatea so
cială, să-și îndeplinească in 
cele mai bune condiții obligații
le ce le vor reveni și, dacă va 
fi necesar, să poată trece 
o activitate la alta.

în strinsă corelație cu 
sarul de cadre cu pregătire 
vioară, se va dezvolta, în 
tinuare. .invățămintul superior, 
îndeosebi tel tehnic pentru ra
murile hotăritoare, principala a- 
tenție acordîndu-se pregătirii te
meinice in profil larg a studen
ților, în concordanță cu cerin
țele progresului tehnico-știin- 
țific. ale dezvoltării economico- 
sociale a tării noastre in etapa 
actuală și de perspectivă.

Ținind seama de faptul că 
studiul limbii și literaturii ro
mâne. al creației poporului nos
tru constituie un factor impor
tant pentru educarea socialistă a 
tineretului, au fost luate mă
suri pentru îmbunătățirea pre
dării și însușirii acestei discipli
ne de bază.

O importantă deosebită pentru 
pregătirea tinerelor generații — 
se spune in raport — o are în
sușirea temeinică a științelor 
fundamentale — matematică, fi
zică, chimie, biologie, care a- 
sigură pregătirea specialiștilor in 

, profil larg și. totodată, adapta
rea rapidă a acestora la cerințe
le progresului economic, teh- 
nico-științific și cultural.

La toate disciplinele științifice 
fundamentale, un accent deose
bit se pune pe antrenarea ele
vilor și studenților in procesul 
de cunoaștere prin efort pro
priu, de investigare științifică.

de la

nece- 
supe1- 

con-

la

că școala 
să asigure 
tineret cu 
partidului, 

revoluționară

copii si tineret, 
organelor și.,or- 
partid. au fost 

perfecționarea

ticipat Ia munca patriotică orga
nizată pe marile șantiere.

Totodată, s-a asigurat partici
parea elevilor, studenților și 
personalului didactic la marile 
manifestări culturale și sportive 
naționale, cum sînt Festivalul 
național „Cîntarea României" și 
„Daciada". La cea de-a doua 
ediție a Festivalului „Cîntarea 
României" au participat peste
2 150 000 preșcolari, elevi și stu- 
denți, iar la competițiile organi
zate anul trecut în cadrul „Da- 
ciadei" au fost cuprinși aproape
3 milioane copil și tineri 
instituțiile de invățămint.

Rezultatele obținute in educa
rea politico-ideologică a elevilor 
și studenților sînt materializate 
in creșterea răspunderii tinere
tului pentru propria lui pregă
tire, în atitudinea înaintată față 
de muncă, in ampla participare 
la acțiunile de interes social.

Raportul relevă, de asemenea, 
unele lipsuri existente în mun
ca educativă, precum și in pre
gătirea ținerilor, apreciind că 
s-a acționat insuficient pentru 
educarea materialist-știintifică a 
preșcolarilor, elevilor si studen
ților, pentru combaterea concep
țiilor mistice, religioase, idea
liste, pentru întărirea legăturii 
predării disciplinelor social-poli- 
tice cu realitățile actuale. cu 
preocupările practice ale parti
dului nostru.

Ministerul Educației și • învă
țămintului și celelalte organe de 
ipvățâmint nu au reușit să asi
gure în toate unitățile de învă- 
țămînt un climat de ordine și 
disciplină, să imprime un spirit 
revoluționar, de exigență și res
ponsabilitate în munca tuturor 
cadrelor didactice. De asemenea. 
nu .s-a stabilit in toate cazurile 
o colaborare corespunzătoare in
tre toți factorii educativi din 
școală și din afara ei. iar une
ori s-a făcut puțin pentru exer
citarea înriuririi necesare din 
partea școlii asupra familiei și 
atragerea acesteia la munca de 
educare a copiilor și tinerilor.

In lumina hotărîrilor Congre
sului al Xll-lea, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al

din

indicațiilor

secretarul general al partidului 
— se arată in raport — se im
pune să ne intensificăm efortu
rile pentru formarea omului 
nou și ridicarea conștiinței so
cialiste a elevilor și studenților, 
să acordăm o mai mare atenție 
educării lor materialist-științi- 
fice și umanist-revoluționare, 
pentru antrenarea la munca edu
cativă a întregului personal- di
dactic. iar aceste cunoștințe să 
determine obținerea unor rezul
tate mai bune la învățătură, in 
activitatea practică'-product! vă. 
in întregul comportament al ele
vilor și studenților noștri. Va 
trebui să cultivăm la tinerii 
noștri dragostea nemărginită 
față de patrie, partid si popor, 
hotărî rea de. a contribui la dez
voltarea economică și socială a 
tării, de a apăra cu orice sacri
ficiu cuceririle revoluționare ale 
poporului, independenta și su
veranitatea patriei.

Pe baza Programului partidu
lui, a 
de partid 
cind în ■ 
cretarului general al partidului, 
tovarășul
Ministerul Educației și învăță
mintului, împreună cu Consiliul 
Național pentru Știință și Teh
nologie, ministerele economice 
și celelalte organe dentrale au 
întreprins acțiuni care au dus la 
o prezență mai amplă a învăță-

celorlalte documente 
I și de stat, apli- 
viață indicațiile se

N'icolae Ceaușescu,

mîntului in cadrul cercetării, 
creșterea eficienței acesteia.

Planul de cercetare al Minis
terului Educației și învățămin
tului pe anul 1979 a cuprins 159 
obiective din planul național' 

. unic- de dezvoltare economică și 
' • socială, peste 1 400 obiective din 

planurile departamentale ale mi
nisterelor economice și altor or
gane centrale de stat. Majorita
tea tematicilor, de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnolo
gică sînt integrate în planurile 

. institutelor centrale de cercetare 
și ale academiilor de științe de 
profil.

Pornind de Ia obiectivele în
scrise in Programul partidului șL-—< 
finind seama de potențialuL-îfr- 
semnat de cercetare de care dis
pune învățămintul. .-rezultatele 
obținute puteau^fi'cu mult mai 
bogateșijnai'eficiente.

__ -Directivele Congresului al 
Xll-lea, celelalte documente ale 
Congresului oferă un cîmp larg 
de acțiune creatoare, o orientare 
clară pentru participarea mai 
intensă a învățămintului la ac
tivitatea de cercetare științifică 
în direcțiile : descoperirii de noi 
surse de energie și folosirea lor 
rațională, crearea de noi mate
rii prime și materiale, realizarea 
de mașini și instalații cu per
formanțe superioare, aprofunda
rea mecanismelor biologice, rea
lizarea de noi soiuri de plante 
și specii de animale etc?

O preocupare deosebită’a Mi
nisterului Educației și învăță
mintului a constituit-o asigura
rea tuturor .unităților de învătă
mint cu personalul didactic ne
cesar. perfecționarea continuă a 
pregătirii profesionale și poli- 
tico-ideologice a acestuia. Se 
poate aprecia că. în prezent, în- 
"vățămintul nostru de toate gra
dele dispune de un valoros de
tașament de cadre didactice, care 
muncește cu abnegație pentru 
înfăptuirea politicii partidului, 
in domeniul învățămintului, pen
tru pregătirea și educarea tine
retului țării.

în învățămîntul preșcolar, pri
mar, gimnazial și liceal, numărul 
cadrelor didactice care au defi
nitivatul și gradele didactice a 
crescut de la 98 700 în 1970, la 
186 6/0 în 1979 ; 98,8 la sută din 
posturile de educatoare, 99,5 la 
sută din posturile de învățător 
și 97,4 la sută din catedre sînt 
ocupate cu personal didactic ca
lificat. în învățămîntul superior, 
profesorii reprezintă 10 la sută, 
conferențiarii 16 la sută, lectorii 
(șefii de lucrări) 39 la sută și 
asistenții 30 la sută din efecti
vul total al personalului didac
tic, _ asigurînd o structură ierar
hică firească a acestuia.

Relevînd că în perioada 1971— 
1978 s-a asigurat perfecționarea 
a peste 250 000 cadre didactice 
din învățămîntul preșcolar, pri
mar, gimnazial, liceal și profe
sional, raportul menționează că 
în activitatea de selecționare, 
pregătire și perfecționare • a ca
drelor didactice s-au manifestat 
și o serie de neajunsuri cu in
fluențe negative asupra calității 
procesului instructiv-educativ. 
Astfel, planul de pregătire a ca
drelor didactice nu a fost întot
deauna fundamentat in mod co
respunzător, fluctuațiile in efec
tivele de elevi și schimbarea de 

' pai . multe ori.g planurilor de 
invățămint au determinat o ac
centuata instabilitate a cadrelor 
didactice pe catedre și posturi, 
iar calitatea pregătirii absolven
ților instituțiilor de învățămînt 
superior și a unor acțiuni de 
perfecționare nu s-a ridicat, 
totdeauna, la nivelul cerințelor 
puse de partid in fața școlii.

Referitor la măsurile luate în 
scopul înlăturării unor aseme
nea deficiențe, raportul pune in 
evidență faptul că, incepind cu 
anul școlar 1979/1980, activitatea 
de perfecționare a cadrelor di
dactice se realizează' de către 
unitățile de invățămint care pre
gătesc personal didactic, asigu
rîndu-se astfel cadrul organiza
toric Optim pentru efectuarea 
unui salt calitativ și in acest do
meniu.

în legătură cu perfecționarea 
pregătirii profesionale -a perso
nalului din economie, in raport 
se subliniază necesitatea de a se 
pune accentul principal pe ridi
carea nivelului profesional si 
tehnic, pe înnoirea cunoștințelor 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii. La rindul lor, pro
gramele de perfecționare ce se 
aplică în acest an experimentai 
vor trebui îmbunătățite prin cu
prinderea aspectelor ’ prioritare 
ale dezvoltării economice și so
ciale. perfecționarea organizării 
producției și a muncii, valorifi
carea superioară a resurselor 
materiale și umane, ' economisi
rea materiilor prime, materiale
lor și energiei, creșterea mai ra
pidă a producției și a producti
vității muncii. îmbunătățirea ca
lității produselor, reducerea pre
țului de cost și realizarea unei 
eficiențe superioare in întreaga 
activitate economică. In același 
timp, atit Ministerul Educației 
și învățămintului cit și ministe- 

• rele economice trebuie să acorde 
mai multă atenție adaptării 
cursurilor de perfecționare la ce
rințele producției, la modifică
rile intervenite în structura 
acesteia, a tehnologiilor de fa
bricație.

în continuare, raportul subli
niază eforturile societății pen-

tru continua dezvoltare a învă
tămîntului, care, sînt ilustrate de 
faptul că. față de anul 1950. in 
anul școlar pe care l-am început 
cheltuielile pentru învățămînt de 
la bugetul de stat au crescut de 
aproape 14 ori. iar cele pentru 
investițiile destinate invățămîn- 
tului de aproape 33 de ori. 
Anual, elevii primesc în \ mod 
gratuit peste 30 000 000 exempla
re manuale școlare, din care 
1 750 000 în limbile naționalități
lor conlocuitoare. Din cele peste 
7 400 titluri de 

’cursuri aflate în 
3 000 sînt noi; iar 
fost substanțial
Totodată, in cincinalul actual au 
fost realizate peste 1 000 titluri 
de mijloace de învățămînt, din 
care circa 600 titluri noi. Peste 
500 000 elevi și studenți primesc 
din partea statului sau a unită
ților socialiste burse si alte, for
me de sprijin material. An de 
an. milioane de copii, elevi și 
studenți își petrec vacantele în 
tabere și colonii.

în contextul activității desfășu
rate de partidul nostru pentru 
perfecționarea organizării și 
conducerii întregii vieți sociale, 
raportul relevă că s-au îmbună
tățit organizarea și conducerea 
învățămintului, au fost extinse 
formele democratice de partici
pare a cadrelor didactice, elevi
lor și studenților, a oamenilor 
muncii la conducerea unităților 
de învățămînt, la soluționarea

manuale și 
uz. aproape 
celelalte au 
îmbunătățite.

problemelor privind activitatea 
acestora. Au fost instituite, la 
toate nivelurile, organe colective 

. de conducere care își desfășoară 
activitatea pe baza principiului 
muncii și conducerii colective. 
Au fost organizate și iși desfă
șoară activitatea comitetele și 
consiliile comitetelor cetățenești 
de părinți. La îndeplinirea mari
lor sarcini în domeniul învăță
mintului. o contribuție de seamă 
au adus ministerele și celelalte 
instituții centrale care au in 
subordine unități de învățămînt. 
consiliile populare, organizațiile 
de copii și tineret, organizațiile 
de femei și sindicat. Succesele 
în dezvoltarea și perfecționarea 
învățămintului au fost posibile 
datorită conducerii de către 
partid a învățămintului, crește
rii rolului organelor și organiza
țiilor de partid în viata școlii.

Subliniind neajunsurile din 
activitatea desfășurată în dome
niul 
arată 
bună 
stilul ______  _  _____ __
Ministerului Educației si învă
tămîntului, în cadrul căruia nu 
s-au manifestat întotdeauna 
operativitatea și fermitatea ne
cesare, nu s-au asigurat mobili
zarea și unirea tuturor forțelor 
cu atribuții în domeniul res
pectiv.

înfăptuirea sarcinilor de mare 
răspundere care stau în prezent 
în față școlii impune îmbunătă-

învătămîntului. raportul 
că acestea se datoresc în 
măsură deficientelor în 

și metodele de muncă ale

/

țirea radicală a stilului si meto
delor de muncă ale Ministerului 
Educației și învățămintului, in
spectoratelor școlare și ale or
ganelor de conducere colectivă 
ale tuturor unităților 
țămint, subliniază 
Avind permanent 
exemplul strălucit al 
lui general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ia byza în
tregii activități trebuie așezate 
spiritul revoluționar. legătura 
permanentă cu viața, cu activi
tatea practică, cunoașterea e di
rectă a activității la clasă, din 
amfiteatre, din laboratoare. Prin 
înființarea Consiliului Superior 
al Educației și învățămintului și 
a consiliilor județene — orga
nisme profund democratice ■— 
se creeată un cadru și mai fa
vorabil pentru participarea 
largă a tuturor factorilor edu
cativi la elaborarea și realizarea 
deciziilor care privesc dezvol
tarea și perfecționarea învăță
mintului. asigurarea tuturor con
dițiilor necesare pentru ca școa
la sâ-și îndeplinească mai bine 
sarcinile ce-i revin in societate.

Așa cum a indicat secretarul 
general al partidului — se spu
ne în raport — va trebui situată 
cu perseverentă în centrul mun
cii înfăptuirea exemplară a sar
cinilor cuprinse în documentele 
celui de-al Xll-lea Congres al 
partidului privind : sporirea 
contribuitei școlii la formarea

de invă- 
raportul. 

în fată 
secretaru-

profesională a noi detașamente 
de muncitori calificați, tehni
cieni, maiștri, ingineri și alte 
cadre de specialitate ; ridicarea 
substanțială a calității procesu
lui instructiv-educativ iri raporț 
cu exigențele progresului teh- 
nico-științific ; promovarea cu
rajoasă a noului în activitatea 
de formare in spirit comunisj, 
revoluționar p tineretului : per
fecționarea continuă a pregăti
rii de specialitate și politico- . 
ideologice a personalului didac
tic ; angajarea deplină a poten
țialului științific de. care dispun 
instituțiile de învătămint la 
soluționarea calitativ superioară 
a problemelor fundamentale ale 
dezvoltării economico-sociale a 
țării.

în încheiere, raportul subli
niază angajamentul slujitorilor 
școlii de pe întreg cuprinsul tă
rii de a depune toată pri
ceperea, dăruirea și pasiunea 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor pe care forumul su
prem al comuniștilor din Româ
nia — Congresul al Xll-lea al 
Partidului Comunist Român — 
le-a trasat școlii, pentru reali
zarea neabătută a politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru, neprecupețind 
nici un efort pentru ca invătă- 
mintul românesc să- cunoască 
noi împliniri, noi succese spre 
binele și progresul patriei 
noastre socialiste.

cu privire la proiectele planurilor de învățămînt pentru
învățămîntul

înfăptuirea mărețului program 
de dezvoltare economică și so
cială a României stabilit de 
Congresul al Xll-lea al Partidu
lui Comunist Român, precum și 
progresele rapide care au loc în 
prezent in toate domeniile cu
noașterii umane impun perfec
ționarea și modernizarea conti
nuă a conținutului procesului 
instructiv-educativ, integrarea 
organică a învătămîntului cu 
producția, cercetarea științifică 
și practica social-politică. creș
terea rolului școlii în pregătirea 
tinerei generații pentru muncă 
și-viață, educarea acesteia in 
spirit comunist, revoluționar, ri
dicarea nivelului general de 
cultură și civilizație al poporului 
nostru.

Proiectele noilor planuri de 
învățămînt. supuse dezbaterii 
publice și aprobării Congresului 
educației și învățămintului., au 
fost elaborate de Ministerul ■ E- 
ducației și învățămintului, îm
preună cu celelalte ministere și 
organe centrale interesate, cu 
participarea largă a cadrelor di
dactice, specialiștilor 
ducție. cercetare și 
din alte sectoare de 
pe baza hotărîrilor 
C.C. al P.C.R. din 
1976 și iunie 1977, a 
tovarășului Nicolae 
secretarul general al .
Ele se întemeiază pe prevederile 
Legii educației și învățămintului, 
pe o amplă analiză critică a pla
nurilor de învătămint în vigoare, 
a conținutului disciplinelor de 
studiu, ne experiența dobîndită 
de școala noastră, precum si pe 
cunoașterea tendințelor existen
te pe plan mondial.

Hotăritoare în orientarea între
gii munci de elaborare a planu
rilor de învățămînt pentru învă
țămîntul de toate gradele a fost 
concepția științifică, revoluțio
nară, dte largă perspectivă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
privind organizarea, rolul și con

ținutul învățămintului românesc, 
'dezvoltarea și perfecționarea 
acestuia în strinsă legătură cu 
producția și cercetarea științifi
că, cu nevoile dezvoltării epo- 
nomice și sociale a societății 
noastre, cu realizările științei și 
tehnicii contemporane.

Prin structura și conținutul 
lor, noile planuri urmăresc să 
asigure, în raport cu sarcinile 
fiecărei trepte de invățămint, 
ridicarea pe o treaptă calitativ 
superioară a întregii activități 
de instruire și educare a tinere
lor generații la nivelul cerințe
lor actuale și de perspectivă ale' 
societății românești, „însușirea de 
către tineretul studios, intr-un 
sistem de pregătire multilate
rală. a disciplinelor științifice 
fundamentale, de cultură - gene
rală și social-politice, a discipli
nelor de specialitate, precum și 
formarea deprinderilor practice, 
potrivit cerințelor producției de 
bunuri materiale și spirituale.

în invățămîntul preșcolar, pla
nul de invățămint, structurat pe 
grupe de vîrstă, stabilește acti
vitățile instructiv-educative care 
să contribuie la dezvoltarea ar
monioasă a copiilor, la educarea, 
acestora în spiritul dragostei 
față de patrie, partid și popor, 
la formarea unor deprinderi de 
muncă, ordine și disciplină, a 
trăsăturilor de caractel- și com
portare civilizată. Se pune un 
accent mai mare pe 
menite să

de gindire. să stimuleze inteli
gența copiilor, să • contribuie la 
pregătirea lor pentru școală.

în învățăminte! primar și 
gimnazial, planul de invățămint 
asigură însușirea gradată a cu
noștințelor de bază din dome
niul științei, limbii și literaturii, 
istoriei și * geografiei, a unor 
cunoștințe culturale și deprin
deri practice necesare formării, 
personalității copiilor, continuă-' 
rii studiilor pe treptele urmă
toare de invățămint. Pentru 
ciclul primar, noul plan de in
vățămint prevede la limba 
română cu 102 ore, iar la mate
matică cu 34 ore mai mult decît 
vechile planuri ; in gimnaziu, 
această creștere este de 136 ore 
la matematică' și 68 ore la chi
mie. Ca urmare, disciplinele de 
bază reprezintă 69,9 ia sută din 
totalul orelor prevăzute in pla
nul de invățămint pentru cla
sele 1—VIII, cele de cultură ge
nerală — 20,5 la sută, iar acti
vitatea de pregătire tehnico- 
practică — 9,6 la sută.

egale . de educație și instruire 
copiilor și tinerilor aparținind 
naționalităților conlocuitoare o 
constituie faptul că' ponderea 
activităților prevăzute a se des
fășura în limba maternă este de 
76,3 la sută în invățămîntul pri
mar, 83,6 la sută în invățămîntul 
gimnazial și 60,30 la șută. în in
vățămîntul liceal.

în invățămîntul profesional, 
planurile de invățămint asigură 
elevilor aceeași pregătire teo
retică de , specialitate, in profil 
larg,, ca și în treapta a II-a de 
liceu, iar practica în producție 
deține 70—80 la sută din totalul 
orelor.

La școlile tie maiștri, planu
rile de invățămint prevăd 50 
la sută din timp pentru pregă
tirea de specialitate și 50 la 
sută pentru instruirea practică.

La invățămintul superior de 
zi se -prevede un număr sporit 
de ore la disciplinele funda
mentale, precum și la alte dis
cipline care asigură pregătirea 
specialiștilor in profil larg. Par-

dezvolte

din pro- 
proiectare, 
activitate, 
plenarelor 
noiembrie 

indicațiilor 
Ceaușescu, 
partidului.

activitățile 
capacitatea

Text prescurtat

în învățămintul liceal, noile 
planuri rezervă, în medie. 56 la 
sută din totalul orelor pregătirii 
de bază, 13,5 la sută discipline
lor tehnice de specialitate și 
30,5 la sută practicii în pro
ducție.

S-a urmărit să se asigure, în
deosebi în treapta I, o pregătire 
fundamentală comună tuturor 
elevilor, indiferent de tipul și 
profilul liceului, diferențierea 
făcîndu-se numai prin discipli
nele de specialitate și practica 
în producție,

în treapta a doua de liceu se 
prevede ca unele discipline fun
damentale, de cultură generală 
și social-politice, care fac parte 
din profilul liceului respectiv, 
să fie studiate într-un număr 
mal mare de ore decît In 
lalte licee.

în întregul învățămînt 
au fost mai bine stabilite 
plinele de specialitate în ___
ție de profiluri .și meserii, în așa 
fel incît să permită absolvenți
lor primei trepte a liceului să- 
se integreze rapid și eficient în 
procesul de producție, iar atunci 
cind este necesar să poată trece 
de la o meserie sau activitate la 
alta.

Un obiectiv fundamental al 
noilor planuri pentru învăță
mintul obligatoriu și liceal il 
constituie întărirea legăturii a- 
cestuia cu viața, cu cerințele ac
tivității economice și sociale. 
Planurile de învățămînt prevăd, 
în acest sens, la ciclul primar 
cite o oră pe săptămînă de 
lucru manual.
2 ore Ia clasele V—VI 
la clasele VII—VIII 
efectuarea de activități 
productive, iar la liceu 
activități se realizează

cele-

liceal 
disci- 
func-

săptămînă 
la gimnaziu cite 

și 3 ore 
pentru 

practice 
aceste 

diferen
țiat pe clase intre 10 și 13 săp- 
tămini pe an.

La disciplinele social-politice 
prevăzute in invățămintul pri- 
ma'r, gimnazial și' liceal.- noile 
planuri mențin eșalonarea 
. ...... ' ’ ore stabilit

al P.C.R.
numărul de 
Plenara C.C.
"iembrie 1976.

O expresie 
partidului și 
pentru

elocventă 
statului 

asigurarea de

și 
de 

din no-

a grijii 
nostru 

condiții

tea comună de pregătire din ca
drul fiecărui profil se realizează 
în primii ani de studii, pe o 
durată de 2—3 ani pentru învă
țămîntul de 4—6 ani și de 1—2 
ani pentru invățămîntul de 3 
ani. i

La majoritatea speclalizărl- 
din invățămîntul tehnic, 

economic și medical a 
disciplinelor

lor 
/agricol, 
crescut ponderea 
fundamentale. Astfel, s-a mărit 
numărul de ore la matematică, 
ceea ce a permis introducerea 
sau dezvoltarea unor capitole 
moderne de mare actualitate și 
o mai judicioasă corelare a ma
tematicii cu celelalte discipline.

A crescut, de asemenea, nu
mărul orelor acordate predării 
fizicii, asigurîndu-se o pregă
tire mal bună la această disci
plină, studierea unor capitole 
noi și accentuarea pregătirii ex
perimentale.

A crescut numărul de ore la 
chimie, acesta variind, în func
ție de profilul facultății, de la 
26 ore la mecanică la 96 ore la 
medicină, ceea ce dă posibilita
tea introducerii de noi capitole 
și aprofundării mecanismelor 
fenomenelor și proceselor chi
mice in vederea intăririi ca
racterului formativ al acestei 
discipline.

S-au introdus teme noi și s-a 
repartizat un număr sporit de 
ore la biologie pentru facultățile 
care pregătesc biologi, medici, 
ingineri agronomi, ingineri geo
logi și pentru industria ali
mentară.

A crescut ponderea discipli
nelor de cultură tehnică, care 
reprezintă, in funcție de specifi
cul profilului, 10—25 Ia sută din 
totalul orelor prevăzute de pla
nul de invățămint.

Printre principalele îmbunătă
țiri tematice menționăm : intro
ducerea programării calculatoa
relor la toate profilurile învăță
mintului tehnic, economic și de 
științe ; asigurarea cunoștințelor 
necesare de desen tehnic, tehno
logia materialelor, mecanică, re
zistența materialelor, electroteh
nică. electronică și automatizări 
la toate specializările îjjvăță- 
mîntului superior tehnic, mine.

petrol, geologie, construcții : In
troducerea unor discipline de 
graniță ca biofizica, biochimia, 
biotehnologia, biomatematica, 
statistica economică la speciali
zări ale învățămintului superior 

. medical, biologic, agricol, teh
nic. economic ș.a.

La elaborarea noilor planuri 
de invățămint s-a urmărit struc
turarea mai bună a disciplinelor 
care asigură pregătirea de spe
cialitate în concordantă cu ce
rințele fiecărui domeniu de ac
tivitate.

La invățămîntul tehnic si eco
nomic s-a îmbunătățit pregăti
rea tehnologică și in domeniul 
organizării și conducerii ; la în- 
vățămîntul de științe juridice 
s-a adincit pregătirea în proble
mele privind organizarea și 
conducerea unităților socialiste, 
precum și in cele referitoare la 
relațiile și organizații econo
mice internaționale ; la învăță
mintul universitar și la unele 
specializări din invățămintul 
artistic se asigură pregătirea in 
dublă specialitate.

în scopul adîncirii procesului 
de integrare a învățămintului 
cu producția și cercetarea știin
țifică. ponderea activităților 
productive a crescut la 30—40 la 
sută „din volumul total de ore. 
iar împreună cu celelalte activi
tăți aplicative însumează 60—80 
la sută din volumul total de 
o?te.

La toate specializările se pre
vede ca activitatea de eercetare- 
proiectare să se finalizeze prin 
lucrarea de diplomă, prin care 
absolventul trebuie să aducă o 
contribuție proprie la'rezolvarea 
unei probleme puse de dezvol
tarea domeniului pentru care 
s-a pregătit.

în domeniul științelor sociale 
s-au aplicat Integral hotărîrile 
Plenarei C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1976 privind volumul șl 
succesiunea disciplinelor de 
științe sociale. asigurindu-se 
pregătirea in dublă specializare.

Pentru învățămîntul seral li
ceal, profesional și de maiștri, 
precum și învățămîntul superior 
seral și fără frecvență, proiec
tele noilor planuri de învătă
mint respectă aceleași cerințe 
privind conținutul pregătirii ca 
și la învățămîntul de zi.

Supuse dezbaterii intregului , 
personal didactic, opiniei publi
ce. proiectele noilor planuri de 
invățămint s-au bucurat de o 
bună apreciere. Exprimindu-și 
deplina adeziune la concepția 
in care acesțea au fost elabo
rate, participanții la dezbateri 
au subliniat că. jn forma actua
lă. noile planuri concretizează 
mai bine indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare 
la modernizarea conținutului 
procesului instructiv-educativ, 
la pregătirea, in profil larg, 
științifică, profesională, cultura
lă și politico-ideologică a tine
retului. în concordanță cu ce
rințele dezvoltării economice și 
sociale a țării, cu realizările 
științei și tehnicii contemporane.

în același timp s-au formulat 
o seamă de propuneri și suges
tii menite să ducă la îmbună
tățirea lor, la aplicarea eficientă 
și unitară a acestora, care inj- 
preună cu cele ce se vor face în 
cadrul dezbaterilor din congres 
vor fi analizate și valorificate la 
definitivarea planurilor de învă
tămint, precum și in acțiunea d« 
continuă perfecționare a activi
tății școlare și universitare.

cu privire la proiectul Statutului personalului didactic
Elaborat 

educației 
transformărilor ___ ___ „____
loc in invățămîntul romanesc și 

. a sarcinilor calitativ superioare 
și de mare răspundere care re
vin școlii în etapa actuală de 
dezvoltare a țării, proiectul 
Statutului personalului didactic 
asigură cadrul juridic pentru 
desfășurarea activității . persona
lului didactic in așa fel incît 
aceasta să corespundă cerințelor 
actuale și de perspectivă ale for
mării. instruirii și educării noi
lor generații în concepția mo
dernă de așezare pe o bază re
voluționară, și de integrare orga
nică . a învățămintului cu pro
ducția și cercetarea științifică, 
cu practica social-politlcă, pro
movată cu consecvență de parti
dul nostru, prin grija și preocu
parea permanentă a secretarului

pe baza
și învățămintului.

care au avut

noii Legi «
a

general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Proiectul reglementează in
tr-un mod unitar problemele re
feritoare la condițiile de ocu
pare a funcțiilor didactice, nu-

statut generalizează ocuparea 
posturilor didactice vacante m 
invățămint prin repartizarea ab
solvenților și prin concurs, pre
vede exigențe sporite din acest 
punct de vedere față de cei care

Text prescurtat

mirea, încadrarea. detașarea, 
transferarea și eliberarea din 
funcție, precum și drepturile și 
îndatoririle personalului didactic, 
asigurîndu-se astfel condițiile 
pentru înfăptuirea unitară a po
liticii de cadre din domeniul în- 
vățămintului și întărindu-se răs
punderea Ministerului Educației 
și învățămintului pentru întrea
ga activitate de invățămint din 
Republica Socialistă România.

De asemenea, proiectul de

candidează la concurs, precizea
ză mai bine obligațiile cadrelor 
didactice in activitatea de pre
gătire și educare a preșcolarilor, 
elevilor și studenților, de ridi
care a nivelului cultural-științi- 
fic al maselor și subliniază ne
cesitatea creșterii răspunderii 
personalului didactic din învăță
mîntul de toate gradele față 
de calitatea procesului instruc- 
tiv-educativ, de indeplinirea 
exemplară 'a Îndatoririlor ce ii

revin în unitățile de învățămînt. 
și in afara acestora, fată de pro
pria sa pregătire.

în scopul întăririi disciplinei 
in rindul personalului didactic, 
al creșterii rolului organelor co
lective proprii, se reglementează 
organizarea și funcționarea co
legiilor de disciplină de pe lingă 
inspectoratele școlare, a consi
liilor. rectorilor din instituțiile 
de invățămint superior, 
și ui Colegiului central 
ciplină al personalului 
de pe lingă Ministerul 
ției și învățămintului.

O atenție deosebită
proiectul de statut reglementă
rii aspectelor noi. cerute de in
tegrarea invățămintului cu pro
ducția. cercetarea științifică si 
proiectarea, stabilind obligația 
cadrelor didactice care predau

precum 
de 'dis- 
didactic.
Educa-

acordă

(Continuare in pag. a IV-a)
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Stimați tovarăși și prieteni,
Pe baza dezvoltării în ritm înalt 

a tortelor de producție s-a asigurat 
și un puternic progres al învăță
mîntului, științei și culturii — fac
tori determinant! ai făuririi civi
lizației socialiste și comuniste in 
patria noastră. In acest cincinal s-a 
dezvoltat puternic baza materială 
a învățământului și s-a încheiat pro
cesul de organizare pe baze moder
ne a școlilor, de toate gradele, asi- 
gurindu-se astfel condiții pentru 
satisfacerea la un nivel tot mai 
înalt a cerințelor societății noastre 
în plină înflorire economică și cul
turală, precum și mijloacele nece
sare lărgirii continue a orizontului 
de cultură al întregului nostru 
popor.

în prezent dispunem de peste 
131 000 de săli de clasă și amfitea
tre, 18 000 de laboratoare și aproa
pe 16 000 de ateliere ale unităților 
de învățămînt, iar cantinele și că
minele asigură deservirea a circa 
70 la sută din întregul efectiv al 
studenților. în învățămînt lucrează 
circa 260 000 de profesori, învăță
tori și alte categorii de specialiști, 
o adevărată armată de oameni cu 
înaltă calificare, care trebuie Să 
aducă o contribuție de mare însem
nătate la înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului, de Programul elaborat 
de partid privind făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre cea mai 
înaltă civilizație, spre comunism. 
(Aplauze puternice, prelungite). A- 
ceste condiții asigură o largă cu
prindere a copiilor și tinerilor în 
școlile de toate gradele. Este ilus
trativ în acest sens faptul că, față 
de anul școlar 1965—1966, numărul 
copiilor în grădinițe a crescut de 
la 350 000 la peste 912 000, al elevi
lor din învățămîntul primar și 
gimnazial de la 2.900 000 la 3 290 000, 
din licee de la 370 000 lâ 1 030 000, 
iar numărul studenților de la 
130 000 la peste 190 000. Peste 70 la 
sută din studenți sînt bursieri. Tot
odată, s-a extins și. perfecționat în
vățămîntul în limbile naționalită
ților conlocuitoare, în peste 3 300 
din cele 29 000 de unități școlare 
predîndu-se astăzi în limbile ma
ghiară, germană, sîrbă sau ale altor 
naționalități. Acestea asigură1 tine
rilor aparținînd naționalităților 
conlocuitoare posibilitatea de a în
văța în instituțiile școlare — în- 
cepînd de la grădiniță' și pînă la 
universitate — în limbile proprii, 
oglindesc cu putere consecvența 
politicii naționale, marxist-leninis- 
te a partidului nostru, care asigură 
deplina egalitate . în drepturi în 
toate domeniile vieții economico- 
sociale a tuturor celor ce muncesc,, 
fără nici o deosebire de naționali
tate, aceasta constituind o latură 
de mare însemnătate a procesului 
de dezvoltare socialistă, spre comu
nism, â patriei noastre -- România. 
(Aplauze puternice).

îmbunătățirea profilului rețelei 
școlare și universitare, ridicarea 
nivelului științific și legarea strînsă 
a învățămîntului cu producția și 
cercetarea au făcut să crească și 
mai mult rolul și eficiența învăță- . 
mîntului nostru, contribuția sa la 
dezvoltarea generală a societății. 
Economia noastră,’ ca și celelalte 
sectoare ale vieții sociale, au primit 
în cei patru ani ai actualului cinci
nal 1 431 000 muncitori calificați și 
peste 132 000 specialiști cu pregă
tire superioară, care și-au adus cu 
competență și abnegație contribu
ția la marile realizări dobîndite de 
poporul nostru în construcția socia
lismului. Măsurile de perfecționare 
a învățămîntului își găsesc expre
sia'în nivelul tot mai ridicat de 
pregătire a noilor generații în con
cordanță cu cele mai avansate cu
ceriri ale științei, ale cunoașterii 
umane, în trăsăturile, moral-politice 
înaintate ce caracterizează tînăra 
noastră generație.

De la tribuna congresului adre
sez cele mai calde felicitări profe
sorilor, învățătorilor, pedagogilor, 
cercetătorilor, inginerilor și maiș
trilor, tuturor celor care, prin 
munca lor devotată, asigură pregă
tirea tinerei generații, educarea în 
spirit comunist, revoluționar a ti
neretului — viitorul națiunii 
noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Adresez, de asemenea, calde fe
licitări elevilor și studenților, en
tuziastului nostru tineret, pentru 
spiritul de răspundere manifestat 
în efortul lor de a. dobîndi un tot 
mai larg orizont de cunoștințe ști
ințifice și culturale, de a se for
ma ca oameni de nădejde, folosi
tori societății, ca militanți activi, 
pentru construcția socialistă și co
munistă din România. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Hotărîrile Congresului al XII-lea 

al partidului prevăd dezvoltarea în 
continuare în ritm înalt a forțe
lor de producție ale țării, perfec
ționarea relațiilor de producție și 
sociale, trecerea la o nouă cali
tate în producția materială, în toa
te domeniile vieții economico-so- 
ciâle, ridicarea gradului de civili
zație materială și spirituală a în
tregului nostru popor. în acest ca
dru, un rol hotărîtflr revine învă
țămîntului, științei și culturii, ca 
factori determinanți ai progresului 
multilateral al patriei, ai trecerii 
societății socialiste românești în- 
tr-o nouă etapă, superioară, de dez
voltare. Iată de ce este necesar ca 
în viitorul cincinal să facem to
tul pentru pregătirea temeinică, în 
bune condiții, a celor 1 750 000 de 
muncitori calificați, 300 000 de in
gineri, tehnicieni; maiștri și a nu
meroase cadre de specialitate, ne
cesare înfăptuirii mărețelor obiec
tive trasate de Congresul al 
XII-lea în economie, știință și cul
tură, în toate domeniile vieții so-, 
ciale. Există toate condițiile ca 
școala românească să-și îndepli-

1
nească cu succes aceste sarcini 
importante. Avem o orientare 
clară, științific fundamentată, pre
cum și’ o organizare corespun
zătoare ; esențiale sînt acum a- 
plicarea fermă a hotărîrilor adop
tate, a prevederilor Legii educației 
și învățămîntului, lichidarea neîn
târziată a neajunsurilor care mai 
există, perfecționarea continuă a 
procesului de învățămînt în pas cu 
cele mai noi cuceriri ale revolu
ției tehnico-științifice, cu cerințe
le concrete ale societății noastre.

în centrul preocupărilor trebuie 
să. stea ridicarea nivelului general 
al învățămîntului de toate gradele, 
asigurarea condițiilor ca școala să 
ofere tineretului cunoștințele cele 
mai înaintate, tot ce e mai nou și 
important în gîndirea și cunoaș
terea umană. în acest cadru, o im
portanță deosebită are aplicarea 
hotărîtă a principiului politehni- 
zării, astfel îneît, ieșind de pe băn
cile școlii sau facultății, toți tinerii 
să posede un larg orizont profesio
nal, tehnic și științific, o calificare 
complexă, multilaterală. Aceasta Ie 
va da posibilitatea să treacă de la 
o activitate la alta, în raport cu 
cerințele societății, cu schimbările 
rapide ce au loc în economia noas
tră modernă, dinamică, în diferite 
domenii ale vieții sociale.

Un obiectiv de cea mai mare 
importanță pentru perfecționarea 
în continuare a învățămîntului ÎI 
constituie legarea sa tot mai strân
să, organică cu producția și cerce
tarea — domenii fundamentale 
pentru accelerarea progresului eco- 
nomico-social al țării — integrarea 
complexă și profundă a studiului 
cu activitatea practică de construc- 

■fae socialistă. în acest sens este ne-, 
cesar să se acționeze mai susținut 
pentru îmbunătățirea practicii ele
vilor și studenților. în timpul prac
ticii în întreprinderi, ca și în atelie
rele din cadrul' instituțiilor de în
vățămînt, elevii și studenții să par
ticipe efectiv, în mod organizat, la 
activitatea de producție, ca orice 
muncitor sau specialist, pentru ca 
la absolvire să se poată încadra ra
pid, cu bune rezultate, în activita
tea unităților noastre economice și 
sociale. De asemenea, învățămîntul 
— îndeosebi cel superior — trebuie 
să-și intensifice activitatea de cer
cetare, conlucrînd tot mai strîns în 
această direcție atît cu institutele 
științifice, cît și cu unitățile econo
mice productive. Pe baza planului 
unic de cercetare, însemnatul po
tențial științific din școli și univer
sități are datoria să aducă o contri
buție sporită la soluționarea diferi
telor probleme legate de promova
rea progresului tehnic și științific 
în întreaga economie și. viață so
cială. Cadrele’ didactice, atît cele 
din învățămîntul superior, cît și 
cele din licee, trebuie să participe 
activ, alături de studenți și elevi, 
la activitatea de producție și cer
cetare, în fabrici și uzine, pe șan
tiere, în unitățile agricole și cele 
economico-sociale și în instituții. 
Acest lucru este valabil inclusiv 
pentru disciplinele cu caracter so
cial, unde practica și cercetarea 
trebuie orientate spre îndeplinirea 
obiectivelor majore ce stau în fața 
acestor importante sectoare de ac
tivitate, în spiritul hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al. partidului, 
întărind conlucrarea școlilor de 
toate gradele cu întreprinderile e- 
conomice și institutele științifice, 
vom asigura ca învățămîntul, cer
cetarea și producția să formeze.un 
tot unitar, inseparabil — cerință 
esențială a dezvoltării societății 
moderne, cu atît mai mult a socie
tății socialiste și comuniste. (A- 
plauze puternice).

O atenție deosebită va trebui 
acordată învățămîntului profesio
nal, ținînd seama de importanța 
acestuia în satisfacerea cerințelor’ 
de cadre calificate necesare econo
miei naționale, asigurîndu-se însu
șirea temeinică a tehnicii avansate 
din dotarea diferitelor ramuri ale 
producției materiale, dezvoltîndu-se 
capacitatea tinerilor muncitori de 
a stăpîni și folosi cu maximum de 
randament utilajul modern, contri
buind, totodată, la perfecționarea 
lui continuă. Va trebui, de aseme
nea, dezvoltat mai larg învăță
mîntul seral și fără frecvență, pen
tru a da posibilitate oamenilor 
muncii care lucrează direct în pro
ducție să-și ridice gradul de cul
tură’ generală și calificare profe
sională și tehnică.

Un obiectiv din cele mai impor
tante va trebui să-1 constituie, în 
continuare, organizarea activității 
de împrospătare și perfecționare a 

cunoștințelor profesionale ale oa
menilor muncii, de toate catego
riile, avînd îh vedere că în perioa
da următoare se prevede cuprinde
rea în programele de reciclare a 
peste 2 milioane de oameni anual, 
în acest scop este necesar să fie 
îmbunătățite organizarea șj desfă
șurarea acțiunii de reciclare, astfel 
ca periodic, cel puțin o dată ‘la 
cinci ani, fiecare om al muncii să 
participe la o formă organizată de 
perfecționare a pregătirii profesio
nale, tehnice și științifice.

Stimați tovarăși,
O datorie de onoare a școlii este 

aceea de a fonna nu numai buni 
muncitori și specialiști, ci și cetă
țeni conștienți, cu o concepție îna
intată despre lume și viață, pro
fund devotați cauzei socialismului, 
luptători înflăcărați pentru înălța
rea patriei pe noi culmi de progres 
și civilizație. (Aplauze puternice, 
prelungite). învățămîntului de toa
te gradele îi revine nobila misiune 
de a sădi în conștiința tineretului 
dragostea fierbinte față de patria 
socialistă, față de partid, hotărîrea 
de a sluji cu abnegație cauza bună
stării și fericirii poporului, de a 
apăra cu orice preț cuceririle so
cialismului și comunismului, liber
tatea, suveranitatea și indepen
dența Republicii Socialiste Româ
nia. (Aplauze puternice, prelun
gite). De asemenea, în cadrul școlii 
trebuie cultivată o poziție fermă a 
tineretului nostru față de orice con
cepții și mentalități retrograde, 
obscurantiste, față de manifestările 
cu caracter antisocial, promovîn- 
du-se ferm principiile umanismu

lui nou, revoluționar, caracteristic 
poporului nostru. La baza întregii 
activități de educare și formare a 
tinerei’ generații în spirit revoluțio
nar trebuie să punem concepția 
științifică a materialismului dialec
tic și istoric, cunoașterea legităților 
obiective ale dezvoltării sociale, a 
proceselor și fenomenelor care au 
loc în lumea contemporană.

Aș menționa faptul că, în acest 
an, vom sărbători împlinirea a 
2050 de ani de la. formarea primu
lui stat dac centralizat. Această 
sărbătorire trebuie să ofere posibi
litatea tuturor , cercetătorilor noștri, 
tuturor cadrelor din învățămînt, 
mai cu seamă celor din domeniul 
științelor sociale, al istoriei, de a 
ridica pe o nouă treaptă activita
tea de cercetare în istorie, de a 
pune în evidență cu putere legile 
obiective care au guvernat dezvol
tarea poporului nostru, faptul că 
de milenii aici s-a născut poporul 
nostru și aici â trăit, a înfrânt mul
te greutăți, dar și-a păstrat ființa, 
și-a dezvoltat-o pînă la nivelul de 
astăzi al națiunii noastre socialiste. 
(Aplauze puternice, îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Prin esența sa, istoria este o știin
ță revoluționară. De aceea și isto
ricii trebuie să militeze de pe po
ziții revoluționare și să dea o-ri- 
postă fermă, științifică, materialist- 
dialectică, acelor încercări ale unor 
istorici de peste hotare care se 
străduiesc — în neputința, și nu 
vreau să-i jignesc, dar poate unii 
în neștiința lor — de a demonstra 
că pe aceste meleaguri a fost un 
vid. Vidul nu pe aceste meleaguri 
a fost, ci, poate, în conștiința aces
tor istorici care, servind interese 
străine de națiunile și popoarele lor, 
lucrînd în interesul politicii impe
rialiste de dominație, încearcă, în. 
continuare, ca și în trecut, să în
venineze și sa dezbine oamenii mun
cii de diferite naționalități. (Aplau
ze puternice, îndelungate; se scan
dează „Ceaușescu și poporul!“).

Istoricii noștri trebuie să acțio
neze de pe poziții materialist-dia- 
lectice și istorice, de pe poziții 
științifice, pornind de la necesita
tea . demonstrării nu atât a conti
nuității sau necontinuității poporu
lui român, pentru că mileniile de
monstrează fără tăgadă acest lucru 
și orice săpături fac arheologii scot 
la iveală că pe aceste meleaguri, 
și nu în altă parte, sînt osemin
tele strămoșilor strămoșilor stră
moșilor noștri. (Aplauze puternice, 
îndelungate). Ei trebuie să demon
streze că popoarele, care în 
decursul istoriei s-au așezat și con
viețuiesc laolaltă, trebuie să gă
sească calea de a asigura lichida
rea ,cu desăvîrșire a oricăror urme 
ale politicii claselor dominante, 
burghezo-moșierești, ale politicii 
imperialiste de dezbinare a po
poarelor și să servească interese
lor prieteniei, înfrățirii, luptei co

mune a națiunilor din sud-estul 
Europei pentru libertate, pentru in
dependență, pentru socialism și 
comunism. (Aplauze puter
nice, îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“).

în acest sens, este necesar să e- 
ducăm tineretul patriei noastre în 
spiritul solidarității internaționale 
cu forțele progresiste de pretutin
deni, ai hotărîrii .de a milita neabă
tut pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului postru de 
construcție socialistă, de destinde
re, . independență și pace, manifes- 
tînd respect față de valorile și 
creația celorlalte națiuni, dorința 
de prietenie și. colaborare cu toa
te popoarele lumii. (Aplauze pu
ternice, îndelungate). Școala tre
buie să se manifeste permanent ca 
unul din factorii primordiali de 
modelare a. fizionomiei omului 
nou, cu un larg orizont de gîndi- 
re. cunoaștere și înțelegere, cu o 
etică superioară și o bogată via
ță spirituală, făuritor conștient al 
propriului său destin, al viitoru
lui socialist și comunist.

înfăptuirea tuturor acestor sar
cini de mare răspundere ce revin 
învățămîntului nostru impune ri*- 
dicarea continuă a nivelului de 
pregătire științifică, ideologică și 
politică al tuturor cadrelor didac
tice, perfecționarea neîntreruptă, 
ridicarea nivelului științific, a ca
lificării lor în specialitatea pe care 
o predau; Aceasta face necesară 
trecerea periodică a întregului corp 
profesoral prin cursurile de dez
voltare a cunoștințelor tehnico- 
științifice, menținerea, lor perma
nentă la curent ,cu. tot ce este mai 
nou în • cunoașterea științifică na
țională și mondială. Totodată, se 
impun participarea lor nemijloci
tă la activitatea de producție, la 

. munca practică a unităților eco- 
nomico-sociale, cunoașterea con
cretă a problemelor pe care le ri
dică construcția- socialistă din pa
tria noasțră.

Se poate spune că nu există mi
siune mai nobilă, îndatorire socia
lă de mai înaltă răspundere de- 
cît ‘aceea de ay forma și modela 
omul nou al societății noastre, de 
a pregăti, tînăra . generație de con
structori ai socialismului și comu
nismului în România, viitorul pa
triei noastre. (Vii aplauze). înde
plinirea acestei misiuni cere din 
partea tuturor slujitorilor școlii 
pasiune și entuziasm, spirit de dă
ruire revoluționară, o înaltă con
știință politică și patriotică.

De la înalta tribună a congresu
lui vă adresez, dragi prieteni e- 
levi și studenți, chemarea de a 
face totul pentru a vă însuși mă
rețul spirit revoluționar al epocii 
noastre socialiste, de a învăța, în
văța și iar. învăța,- asaltînd și cu
cerind zi de zi piscuri tot mai înal
te ațe cunoașterii umane, noi me
tereze ale științei și tehnicii mo
derne, formîndu-vă ca cetățeni 
demni ai României socialiste tot 
mai înfloritoare, militanți pentru 
victoria socialismului, pentru li
bertatea și independența patriei. 
(Aplauze puternice).

îndatoriri importante în ridi-1 
carea nivelului școlii, in întreaga 
activitate de educare revoluționa
ră a tineretului revin Uniunii Ti
neretului Comunist, asociațiilor 
studențești și organizațiilor pionie
rilor, care trebuie să cultive mai 
intens în rîndul copiilor și tineri
lor pasiunea pentru știință, tehni
că și cultură, pentru munca con
cretă, creatoare de valori materia
le și spirituale, să le dezvolte sim
țul datoriei față de societate, față 
de popor.

Se impune, de asemenea, îmbu
nătățirea stilului și metodelor de 
muncă ale Ministerului Educației 
și învățămîntului,1 inspectoratelor 
școlare și organelor de conducere 
colectivă din unitățile de învăță
mânt. Ele trebuie să asigure apli
carea riguroasă a orientărilor și 
sarcinilor puse de partid în fața 
învățămîntului, să exercite un con
trol permanent asupra modului în 
care școlile și institutele, cadrele 
didactice își îndeplinesc sarcinile, 
să .ajute efectiv la lichidarea lipsu
rilor, la perfecționarea continuă a 
activității instructiv-educative.

Ministerul trebuie să acorde o 
atenție deosebită perfecționării 
continue a organismelor democra
tice de organizare și conducere a 
activității în școli, și facultăți. 
Trebuie acționat pentru sporirea 
rolului senatelor și consiliilor uni
versitare în buna desfășurare a în- 
vățămîntului nostru. De asemenea, 
se impune să se acorde mai multă 
atenție activității comitetelor de 

părinți, cît și comitetului pe țară, 
pentru a asigura participarea mai 
largă a maselor populare, a părin
ților la perfecționarea și desfășu
rarea în bune condiții a învăță
mîntului. Noul Consiliu Superior al 
Educației și învățămîntului, ca și 
organismele colective de conducere 
existente, trebuie să asigure parti
ciparea largă a cadrelor didactice, 
studenților și elevilor la dezbaterea 
tuturor problemelor privind dezvol
tarea și modernizarea -școlii româ
nești, la perfecționarea continuă a 
învățămîntului nostru în concor
danță cu progresul științei, cu ce
rințele construcției socialiste, parti
ciparea valorosului corp de cadre 
didactice la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate, la elabo
rarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru. (Vii și puternice 
aplauze).

în ridicarea nivelului general al 
învățămîntului și educației tinere
tului, sarcini de .mare răspundere 
revin organelor și organizațiilor ds 
partid. în mod deosebit, comuniștii, 
organizațiile de .partid din școli și 
universități trebuie să acționeze cu 
toată fermitatea pentru ridicarea 
nivelului științific al învățămîntu
lui și îmbunătățirea activității 
educative în rîndul elevilor și stu
denților, făcînd totul ca școala să 
se manifeste, într-adevăr, ca un 
puternic centru de creștere a tine
rei generații în spirit comunist, 
patriotic, revoluționar. De aseme
nea. comitetele județene, orășe
nești, comunale de partid au obli
gația să se preocupe în mai mare 
măsură de controlul și îndrumarea 
școlilor și facultăților, să sprijine 
mai susținut activitatea organiza
țiilor de partid din unitățile de în
vățămînt, pentru a se crea-un cli
mat de înaltă exigență în toate 
unitățile școlare față de felul cum 
se aplică' hotărîrile și orientările 
partidului, Legea învățămîntului, 
cum se acționează pentru ridicarea 
nivelului general al întregului nos
tru învățămînt.

Acționînd în strînsă unitate, va
lorosul nostru corp profesoral, or
ganele colective, democratice de 
conducere ale instituțiilor de învă
țămînt, ministerul, organizațiile de 
tineret, masele largi ale elevilor și 
studenților, aplicînd cu fermitate 
în viață politica partidului, vor asi
gura ridicarea generală a nivelului 
întregului învățămînt, făcînd din 
școala românească — care are 
vechi și strălucite tradiții —. un 
factor, tot mai important al edifi
cării în România a unei civilizații 
noi, superioare, a celei mai drepte 
și umane orînduiri — socialismul 
și comunismul. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,
Prin realizarea în bune condiții a 

prevederilor celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, prin succe
sele pe care le obținem în dezvol
tarea economiei, științei, învăță- . 
mîntului și culturii/ în întreaga 
operă de construcție socialistă, asi
gurăm întărirea continuă a orin- 
duirii noastre noi. ridicarea nivelu
lui de bunăstare și civilizație al în
tregului popor și, în același timp, 
ne aducem contribuția activă la 
cauza generală a socialismului, la 
creșterea prestigiului și forței sale 
pe. plan internațional, la politica 
de destindere, independență națio
nală și pace. (Aplauze puternice).

In acest sens, partidul și statul 
nostru desfășoară o intensă activi
tate internațională pentru promo
varea unei politici noi, de egalitate, 
independență și pace pe plan mon
dial, pentru soluționarea în- inte
resul tuturor popoarelor a proble
melor care confruntă astăzi ome
nirea. în ultimul timp, situația in- . 
ternațională a cunoscut o înrăută
țire puternică datorită acumulării 
unei serii de probleme deosebit, de 
complicate, faptului că au rămas 
nesoluționate conflicte vechi și au 
apărut altele noi, intensifieîndu-se 
tendințele de reîmpărțire a zonelor 
de influență și ascuțindu-Se con
tradicțiile economice și politice 
dintre unele state și grupări de 
state. Continuă să aibă loc mani
festări ale vechii politici imperia
liste de forță și dictat, de amestec 
în 1 treburile interne ale altor po
poare, cursa înarmărilor cunoaște 
proporții tot mai îngrijorătoare, 
punînd în cel mai grav pericol 
cauza păciiț independenței și liber
tății popoarelor, destinderea, însăși 
securitatea planetei noastre.

România consideră că trebuie fă
cut totul pentru oprirea accentuă

rii încordării internaționale, pentru 
continuarea politicii de destindere, 
independență și pace. (Vii aplauze). 
Este în interesul vital al tuturor 
națiunilor, al întregii omeniri ca 
popoarele, conducătorii de state, 
oamenii politici, forțele înaintate 
din întreaga lume să acționeze, 
pînă nu este prea tîrziu, într-un 
spirit de înaltă responsabilitate, 
pentru a pune capăt tensiunii și 
încordării internaționale, pentru 
renunțarea la forță, la folosirea 
căilor militare în soluționarea pro
blemelor, pentru continuarea des
tinderii și promovarea felină a po
liticii de colaborare și pace. Calea 
pe care trebuie mers în rezolvarea 
oricăror probleme și litigii dintre 
state, oricît de complicate ar fi 
ele, este nu aceea a înfruntărilor și 
ciocnirilor militare, ci numai și 
numai calea tratativelor, a discu
țiilor politice, calea pașnică, por- 
nindu-se de la respectarea riguroa
să a principiilor deplinei egalități 
în drepturi, independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, a dreptului 
fiecărui popor, de a fi deplin stăpin 
pe destinele sale, de a-și hotărî de 
sine stătător soarta, calea dezvol
tării economico-sociale. Mai mult 
ca oricînd trebuie întărită conlu
crarea activă a popoarelor, a forțe-' 
lor înaintate de pretutindeni pen
tru continuarea cursului spre des
tindere, securitate și pace. (Aplauze 
puternice, îndelungate. Se scan
dează „Ceaușescu — pace !“). Este 
necesar să se înțeleagă bine că 
destinderea se poate înfăptui numai 
cu participarea activă a tuturor 
statelor, indiferent’ de mărime sau 
de orînduire socială. Este de da
toria țărilor mici și hiijlocii, a țări
lor în curs de dezvoltare, a țărilor 
nealiniate — care constituie marea 
majoritate a omenirii — să-și asu
me o răspundere mai mare în viața 
internațională, în lupta pentru în
sănătoșirea climatului politic,- pen
tru întărirea securității și dezvol- 

* tarea colaborării pașnice între na
țiuni. Trebuie înțeles că realizarea 
destinderii nu poate fi decît rodul 
participării active și egale la viața 

.internațională a tuturor statelor.
Totodată, devine tot mai evident 
faptul că făurirea destinderii este 
condiționată de respectarea neabă
tută a independenței și suveranită
ții naționale a fiecărui popor, a 
dreptului său sacru de a-și hotărî 
în mod liber soarta, calea dezvol
tării sociale. Orice acte de încăl
care a independenței popoarelor, 
de amestec în treburile lor interne 
Sînt de natură să pună grav. în 
pericol cauza destinderii și păcii — 
și de aceea trebuie făcut totul pen
tru lichidarea cu desăvîrșire a unor 
asemenea practici ’din viața inter
națională, pentru a asigura, în rea
litate, o politică nouă, de egalitate, 
respect al independenței, colabora
re și pace. (Aplauze puternice), 

în acest spirit, partidul și statul 
nostim acționează consecvent pen
tru dezvoltarea prieteniei și conlu
crării cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare și ne
aliniate, cu țările capitaliste dez
voltate, cu toate statele lumii,' cu 
forțele antiimperialiste, democra
tice și progresiste de pretutindeni.

Pornind de la realitatea că s-a 
făcut prea puțin pentru înfăptuirea 
îh viață a documenteloi- Conferin
ței de la Helsinki, consacrate cola
borării și securității europene, con
siderăm necesar să se intensifice 
eforturile tuturor statelor și popoa
relor pentru realizarea securității 
europene, de care depinde în .mare 
măsură și securitatea tuturor na
țiunilor lumii.

Este de datoria tuturor țărilor de 
pe continentul nostru să acționeze 
pentru pregătirea temeinică a re
uniunii de la Madrid, în vederea 
înfăptuirii documentelor de la Hel
sinki și continuării destinderii. Mai 
mult ca oricînd se impun acțiuni 
hotărâte pentru trecerea la dezan
gajare militară și dezarmare, fără 
de care nu pot 1’i concepute securi
tatea și pacea. în acest sens, o im
portanță deosebită au amînarea 
deciziei .luate de N.A.T.O. de am
plasare a unor noi rachete în Euro
pa și trecerea la tratative în vede
rea dezarmării pe baza realizării 
unui echilibru militar pe continent 
care trebuie să ducă nu la sporirea 
înarmărilor, ci la diminuarea conti
nuă a acestora, la reducerea efec
tivelor militare, a cheltuielilor, la 
dezarmarea generală. (Vii aplauze).

în general trebuie făcut totul 
pentru trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru a pune 

capăt cursei înarmărilor șl pentru 
alocarea mijloacelor astfel econo
misite în scopul dezvoltării econo
mico-sociale, al ajutorării țărilor în 
curs de dezvoltare, pentru progre
sul general, pașnic, al omenirii. 
Este necesar, de asemenea, să se 
acționeze cu toată hotărîrea pen
tru lichidarea subdezvoltării șl 
făurirea noii ordini economice in
ternaționale, care să asigure pro
gresul mai rapid al tuturor po
poarelor, în special al celor rămase 
în urmă, una din condițiile primor
diale pentru o politică de destinde
re și pace pe întreaga planetă. 
Acordăm întregul nostru sprijin 
luptei popoarelor pentru deplină 
libertate și independență, împo
triva politicii imperialiste, a colo
nialismului și neocolonialismului, 
pentru lichidarea dominației ■ șl 
asupririi sub orice formă a altor 
țări și popoare.

Fiind la Congresul educației și 
învățămîntului, doresc să subliniez 
din nou necesitatea ca toate po
poarele și guvernele să acționeze 
cu cea mai mare răspundere pen
tru ca mărețele cuceriri ale geniu
lui uman, .știința, tehnica, învăță
mîntul, cultura să nu mai fie fo
losite în nici un fel în scopul dis
trugerii și războiului, al amenin
țării securității și muncii pașnice 
a popoarelor, ci să slujească nu
mai și mimai bunăstării și ferici
rii oamenilor, progresului societă
ții umane, destinderii și păcii in
ternaționale. (Aplauze puternice, 
îndelungate). Realitatea internațio
nală demonstrează că, acționîn- 
du-se cu fermitate și răspundere 
de către toate popoarele, manifes- 
tîndu-se’ spirit, de reținere și fă- 
cîndu-se apel la rațiune, punîn- 
du-se pe primul plan interesele po
poarelor, respectîndu-se indepen
dența fiecărei națiuni, este posibil 
să se depășească actuala stare de 

’ încordare, șă se soluționeze în 
mod constructiv problemele liti
gioase dintre state, să se pună ca
păt conflictelor, asigurîndu-se un 
climat de încredere, colaborare și 
pace în întreaga lume.

în ce ne privește, pe baza 
hotărîrilor și orientărilor Congre
sului al XII-lea, sîntem hotărîți să 
facem totul pentru soluționarea 
justă, în spiritul înțelegerii, a ma
rilor probleme ale lumii contem
porane, pentru îndepărtarea nori
lor amenințători ai încordării și 
războiului, pentru întărirea încre
derii și colaborării între state, pen
tru respectarea legalității interna
ționale și dreptului tuturor po
poarelor de a’ trăi libere, indepen
dente, în pace și prietenie. (Aplauze 
puternice, prelungite). 1

Stimați tovarăși,
Mal avem cîteva săptămîm pînă 

la alegerile pentru Marea Adunare 
Națională și consiliile populare. în 
întreaga țară, campania electorală 
se desfășoară cu participarea largă 
a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, într-un 
puternic entuziasm generat de ho
tărîrile Congresului al XII-lea al 
partidului, ale Congresului Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste. Este necesar ca toate cadrele 
didactice, din toate sectoarele în
vățămîntului, împreună cu toți oa
menii muncii, să participe activ la 
buna desfășurare a campaniei elec
torale și ă alegerilor, îneît acestea 
să constituie o puternică manifes
tare a unității întregului nostru 
popor, a voinței sale neabătute de 
a înfăptui politica, partidului, Pro
gramul de ’făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, de 
a contribui la politica de pace, de 
destindere și prietenie cu toate na
țiunile lumii. (Aplauze puternice, 
prelungite).

în încheiere, doresc să-mi exprim 
încă o dată convingerea că primul 
Congres al educației și învățămîn
tului se va înscrie ca un moment 
de seamă in viața școlii românești, 
în îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea a-l partidu
lui, în perfecționarea învățămîn
tului nostru.’Cu această convingeri, 
adresez tuturor cadrelor didactice, 
tuturor elevilor și studenților pa
triei noastre — români, maghiari, 
germani sau de alte naționalități — 
urarea de a obține noi succese în 
îndeplinirea îndatoririlor de onoare 
încredințate de partid și de stat, de 
întregul nostru popor, în ridicarea 
nivelului științific și educativ al în
tregului învățămînt, în creșterea 
prestigiului școlii românești, a con
tribuției sale la ridicarea României 
pe noi culmi de progres și civili
zație. (Aplauze,puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Să facem totul, dragi tovarăși, 
îneît lucrările Congresului educa
ției și învățămîntului să constituie 
o puternică manifestare a hotărî
rii cadrelor didactice, a studenți
lor și elevilor de a înfăptui neabă
tut hotărîrile partidului și statu
lui în domeniul învățămîntului — 
ca dealtfel în toate domeniile —•, 
să asigure unirea și mai puterni
că a marilor forțe pe care le avem 
în domeniul învățămîntului pen
tru sporirea' contribuției acestui 
important sector al societății noas
tre la înfăptuirea mărețului Pro
gram al partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare, a R.omâniei 
spre comunism, de ridicare a bu
năstării și fericirii întregii noas
tre națiuni. (Aplauze puternice ; so 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Vă urez dumneavoastră, tuturor 
cadrelor didactice, elevilor și stu
denților multă sănătate și feri
cire.

Deplin succes lucrărilor Congre
sului . educației și învățămîntului ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul întreaga asistență, in 
picioare, ovaționează cu însuflețire, 
intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul său ge
neral și președintele țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu).
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discipline tehnice, și tehnolog&e de a 
efectua, o dată la cinci ani, stagii în 
producție, cercetare științifică, ingi

nerie tehnologică, de proiectare sau 
in alte unități socialiste de profil, și 
de a participa efectiv la rezolvarea 
sarcinilor de plan ale acestor unități, 
în același scop se reglementează po
sibilitatea participării la desfășurarea 
învățămintului gimnazial, liceal, pro
fesional și de maiștri a unor specia
liști din producție, cercetare și pro
iectare ca sarcină de serviciu, in ca
drul programului lor de muncă.

în proiectul de statut au fost in
troduse prevederi referitoare la con
dițiile profesionale și criteriile social-

politice pentru ocuparea funcțiilor de 
conducere, de îndrumare și control al 
învățămintului.

în conformitate cu prevederile ge
nerale ale legislației muncii, proiec
tul de statut reglementează. în mod 
unitar, problemele legate de înca
drarea și promovarea personalului 
didactic, de sistemul de apreciere a 
activității acestuia în acest scop, au 
fost inlocuiți termenii de „personal 
didactic titular" și „personal didactic 
suplinitor" cu cei de „personal mun
citor încadrat in muncă pe durată 
nedeterminată", respectiv ..personal 
muncitor încadrat in. muncă pe du
rată determinată", folosiți în prezent 
in celelalte sectoare de activitate, 
pentru toate categoriile de personal.

Ținînd seama de prevederile Le
gii educației și învățămintului, in 
categoria personalului didactic nu au 
mai fost incluși „institutorii", „edu
catorii" și „maiștrii-instructori" și nu 
au mai fost cuprinse dispoziții refe
ritoare la personalul auxiliar, al că
rui regim juridic este reglementat 
prin legislația generală. întrucît însă 
un număr important dintre maiștrii- 
instructori, încadrați în invățămint 
în anii anteriori, au definitivarea în 
funcție didactică și grade didactice, 
în proiectul de statut se propune un 
sistem de echivalare a vechilor func
ții cu cele noi, de perfecționare a 
pregătirii profesionale și de promo
vare a lor în funcție.

la dezbateri

derile noastre comune — -a spus în
. încfieiere vorbitorul — cei ce muncim 

pe tărimul cercetării științifice, dez
voltării tehnologice și introducerii 
progresului 'tehnic ne angajăm să 
desfășurăm o activitate mult mai 
bună pentru a fi demni de înalta in- 

. credere și sprijinul generos acordat 
sectoarelor noastre de activitate^penv 
tru deplina transpunere m viață a 
hotăririlor Congresului al Xll-lea al 
partidului, a mărețului Program de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate > și înaintare a 
României spre comunism.

Grație condițiilor create de parti
dul și statul nostru, Universitatea 
din București parcurge una dintre 
cele mai rodnice . perioade ale exis- 
tenței-sale, obiectivată in factori care . 
se conjugă unitar : valoarea-" cor-

pului profesoral, calitatea procesu
lui de instrucție și educație și de cer
cetare științifică, valoarea studenți
lor, precum și angajarea lor , fermă 
in construcția socialistă, a spus prof, 
umv. George Cjucu, rectorsul 
acestei mari instituții de invățămînt.

Vorbitorul a menționat, printre 
măsurile stabilite personal de secre
tarul general al partidului, noua 
Facultate de fizică, întregirea profilu
lui Facultății de matematică cu sec
ția de mecanică, trecerea ingineriei 
geologice la universitate, integrarea 
a 10 unități de cercetare.

Datorită aplicării consecvente a 
concepției secretarului general al 
partidului privind integrarea invă
țămintului cu cercetarea și produc
ția, asigurăm cerința multilaterali-

tații și a înaltei competențe, a mo
dificărilor structurale și â creării con
textului necesar unui ridicat nivel 
calitativ al invățămintului, realizam 
o integrare socială a, absolvenților in 
circuitul proceselor economico-so- 
ciale specifice activităților didac
tice.' de producție și de creație.

Referindu-se apoi la 'planurile și 
programele de invățămint. vorbitorul 
a. arătat că s-a trecut la îmbunătăți
rea procesului de pregătire a stu
denților in profiluri largi, la. o po
licalificare activă.

Cu toate realizările obținute există 
încă neajunsuri și lipsuri — a arătat 
rectorul universității și a prezentat 
măsurile luate pentru înlăturarea 
lor.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Pornind de la Programul-directivă

privind dezvoltarea științei româ
nești in cincinalul 1981—1985 și , in 
perspectivă, pină in anul 2000. s-a 
trecut la o reevaluare a planurilor de 
cercetare ale tuturor catedrelor și 
unităților de cercetare integrate in 
universitate. Un accept deosebit 
s-a pus, pe folosirea întregului poten
țial de cercetare, inclusiv al stu
denților, în realizarea obiectivelor 
propuse, pe dezvoltarea cercetării 
inter și multidisciplinare.

Avind mereu prezentă pilda acti
vității neobosite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru binele și prosperi
tatea patriei' șl 'poporului, vom 
munci fără preget pentru ea invă- 
țămintul să răspundă exigențelor 
.superioare puse in fața sa de mersul 
ferm al României pe 
iui, a comunismului.

calea progresu-

Congresul educației și învățămîn- 
tului este o nouă și grăitoare dova
dă a preocupării stăruitoare a con
ducerii partidului și statului, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru modernizarea • și perfecțio
narea învățămintului, pentru edu
carea și instruirea multilaterală a ti
neretului patriei, a spus
ton, rectorul Institutului politehnic 
„Traian Vuia"-din Timișoara. îmi ex
prim deosebita satisfacție pentru in- 
stituționalizarea Congresului educa
ției și invățămintului ca un înalt 
for democratic.

După ce a prezentat pe larg mă
surile luate la Institutul politehnic- 
I'imișoara pentru modernizarea pro
cesului de invățămint, pentru anco
rarea lui în realitățile tării, vorbi
torul a spus : Experiența noastră, 
deși modestă, ne-a demonstrat și 
învățat că procesul de integrare în
seamnă modernizarea, activizarea, 
dinamizarea învățămintului. înseam
nă nu numai educarea minții și mii- 
nilor studenților. . ci și deprindere, 
stăruință, disciplina muncii, riguro
zitate intr-un permanent spirit crea
tor in căutarea noului. înseamnă con
sum de inteligentă și energii, nu 
atit prin ascultarea rațiunilor altora, 
cit mai ales prin găsirea lor prin 
eforturi proprii, înseamnă educarea 
prin muncă și pentru muncă.

Rectorul Institutului politehnic din 
Timișoara a făcut o largă prezen
tare a activității de cercetare și pro
iectare a cadrelor didactice și stu
denților institutului, precizînd că in
dicațiile și îndrumările date de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu prile
jul deschiderii anului de invățămînt 
au constituit un adevărat program. 
de lucru. Vorbitorul a reliefat apoi 
necesitatea de a se lua măsuri pen
tru extinderea spațiilor laboratoare
lor și atelierelor institutului și a 
precizat că Ministerul Educației și 
învățămintului. trebuie să întreprin
dă măsuri pentru completarea pos
turilor vacante prin promovarea ca
drelor didactice Universitare tinere.

Vă asigurăm că noi — a spus vor- 
bitorui in Încheiere' — cadrele di
dactice și studenții timișoreni, alături 
de toți slujitorii învățămintului. im- 
preună cu întregul popor, vom munci 
cu toată energia și priceperea, cu 
dăruire, pentru a înfăptui hotăriri- 
le Congresului al Xll-lea al parti
dului1, âîe Congresului educației și în- 
vățămintului. astfel incit România 
socialistă să se înalțe tot mai pu
ternică, demnă, liberă între țările 
lumii.

Congresul al Xll-lea al partidu
lui privind asigurarea independenței 

- din punct de vedere energetic a 
României.

După ce a făcut o serie de propu
neri pentru îmbunătățirea practicii 
elevilor în producție, printr-o mai 
strînsă colaborare între Ministerul 
Educației șl învățămintului și minis
terele economice, vorbitoarea a spus 
in încheiere : Cadrele didactice din 
județul Prahova mi-au încredințat 
mandatul de a exprima, de la această 
înaltă tribună, atașamentul lor deplin 
față de întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, aprobarea entuziastă și unanimă 
a activității neobosite desfășurate de 
partidul nostru, de secretarul său 
general, pentru ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație.

Școala noastră de astăzi — a spus 
Gheorghe Simeanu, insPectur 
școlar general al județului Vilcea — 
ca dealtfel toate domeniile vieții ma
teriale și spirituale, își datorează 
orientările, direcțiile și perspectivele 
dezvoltării sale concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind educația 
și învățămintul, formarea și afir
marea multilaterală a omului nou. 
Așezarea temeinică a școlii de toate 
gradele pe baza cerințelor dezvoltării 
societății socialiste și înaintării. țării 
spre comunism face ca învățămintul, 
strins legat de practică, de realitățile 
vieții, să asigure în întregime nece
sarul de cadre pentru toate domeniile 
de activitate, să contribuie în măsură 
sporită Ia progresul general, econo- 
mico-social, științific și cultural al 
societății.

După ce a prezentat pe larg rezul
tatele bune obținute în procesul in
structiv-educativ de școlile de toate 
gradele din județ, vorbitorul a relie
fat unele deficiențe care mai există 
in rețeaua școlară vîlceană. 
nînd măsuri pentru grabnica 
lălurare.

Ne-au umplut inimile de
aprecierile calde, părintești făcute de 
secretarul general ai partidului la 
adresa școlii de toate gradele, a slu
jitorilor ei, a spus in continuare vor
bitorul. Ele semnifică prețuirea și în- . 
crederea de care se bucură cadrele 
didactice în societatea noastră. In 
același timp, aceste aprecieri ne obli
gă să muncim cu și mai multă abne
gație și pasiune, cu dăruire și
ponsabilitate comunistă, pentru tra
ducerea in viață a obiectivelor care 
stau azi în fața școlii.

Consider că documentele asupra 
cărora sintem chemați să ne pronun
țăm și cu care sintem pe deplin de 
acord — a spus apoi vorbitorul — ne 
oferă cadrul necesar pentru înfăp
tuirea acestor obiective. Este de da
toria noastră, a inspectoratului șco
lar ca, perfecționindu-ne necontenit 
activitatea, să asigurăm o temeinică 
organizare și îndrumare a muncii in 
toate unitățile de invățămint, ințele-i 
gerea clară și îndeplinirea neabătută 
de către fiecare educatoare, învățător 
și profesor a sarcinilor de mare răs
pundere ce le revin in calitate de 
educatori comuniști.

propu- 
lor în-

bucurie

res-

la marea majoritate a profilurilor 
și meseriilor, inclusiv la cele defici
tare în forță de muncă — mine,' pe
trol și construcții,— a fost an de an 
realizat integral.
.Vorbitoarea a evidențiat apoi 

unele neajunsuri care' mai există in 
învățămîntul de, cultură și liceal din 
județ, arătînd că Ministerul Educa
ției șl învățămintului ar trebui să 
treacă mai hotărît la revizuirea în
tregului conținut al învățămintului 
pe baza noilor planuri, iar viitoarele 
cadre didactice să primească in anii 
studenției o mai temeinică pregă
tire didactico-metodică, prin extin
derea perioadelor de practică peda
gogică.
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Ca directoare a Liceului industrial 
nr. 2. cu profil energetic, din Ploiești, 
a spus prof. f\je[a VgsÎIÎU, îmi 
revine deosebita cinste și mîndrie de 
a releva că și in județul nostru, in 
anii din urmă, învățămintul de toate 
gradele a cunoscut o amplă dezvol
tare și modernizare. Există in prezent 

. 902 unități de invățămint. cu aproape 
200 000 preșcolari și elevi. în care 
funcționează peste 8 900 cadre didac
tice. Țin să exprim recunoștința tu
turor cadrelor didactice și- a elevilor 
din județul nostru pentru grija pe 
care Partidul Comunist Român, se
cretarul sâîî" general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o poartă destine
lor invățămintului, pentru condițiile 
de munțiă și de 
create..

Vorbitoarea a 
că, in ultimii doi 
dispoziția unor
energetice din țară peste 1 100 mun
citori calificați și a trimis la invăță- 
mintul superior mai 
absolvenți.

Sintem hotărîți să 
continuare — a spus 
pentru perfecționarea
structiv-educativ, pentru a folosi

• mai bine condițiile de care dispunem 
— 8 laboratoare, 4 cabinete. 5 atelie- 
re-școalâ 
noștri să 
înaltă, la 
științifice
trecerii la o nouă calitate in dome
niul energetic. In prezent, cadrele 
didactice și o parte din elevii anilor 
terminali se preocupă de găsirea unor 
modalități și soluții pentru folosirea 
de noi surse de energie, ca si pentru 
valorificarea superioară a celor exis
tente. pentru a contribui astfel 
înfăptuirea obiectivului stabilit

viață ce ne sint

informat congresul 
ani, liceul a pus la 
importante unități

mult de 100

acționăm, 
vorbitoarea 
procesului

în

in
cit

— pentru- ca absolvenții 
capete o calificare tot mai 
nivelul cerințelor revoluției 
și tehnice, al imperativelor

Cristescu, Ion Secărea, Gheorghe 
Marinescu, Miruna Constantinescu, 
Liviu Antonescu, Costache Hîr.joghe, 
Vasile Loghin, Gheorghe Rizescu, 
Gheorghe Chișvasi, Ion Neamțu, Mo
nica Fara.

Vorbitorii au dat o înaltă apreciere 
ideilor cuprinse în cuvintarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
deschiderea Congresului educației și 
invățămintului, contribuției esenția
le a secretarului general al partidu
lui la așezarea învățămintului româ
nesc pe baze moderne, științifice, la 
legarea lui tot mai strinșă de practi
că, de cerințele vieții economice și 
sociale. Ei s-au angajat, in numele 
celor pe care-i reprezintă, ca, pe 
baza orientărilor clare și a organiză
rii corespunzătoare de care benefi
ciază, in prezent, învățămintul .de 
toate gradele, să-și concentreze efor
turile pentru asigurarea unui conți
nut calitativ superior întregului învă- 
țămint. astfel incit școala românească 
să-și îndeplinească mai bine marea 
responsabilitate ce-i revine in pregă
tirea cadrelor in concordantă cu ce
rințele actuale și de perspectivă ale 
economiei naționale, cu ritmul inalt 
de dezvoltare a științei și tehnologiei.

Vorbitorii au prezentat o serie de 
preocupări concrete privind dezvol
tarea și utilizarea eficientă a bazei 
materiale existente. îmbunătățirea 
permanentă a procesului instructiv- 
educativ,, prin folosirea unor metode 
active de însușire a cunoștințelor , și 
de formare ’ ’ ”
zarea și 
practicii in 
rele-școală. 
conlucrarea ____  ... . .. _ ___
și întreprindere, in asigurarea bunei 
desfășurări a procesului de învăț ă- 
rnint și creșterii eficienței acestuia.

în cadrul dezbaterilor s-a insistat 
în mod deosebit asupra preocupări- 

' lor de educare a elevilor in spiritul 
ideologiei Partidului Comunist Ro
mân, al concepției materialist-dialec
tice despre lume și viață, al atitudi-

muncă, al dra- 
partid și popor.

nii Inaințate fată de 
gostei fată de patrie, 
al unității și prieteniei frățești, a tu
turor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate.

Participanții la dezbateri au relie
fat, in spirit critic și autocritic, o se
rie de neajunsuri care mai persistă 
încă în munca ce se desfășoară îiț, 
licee, școli profesionale și școli de 
maiștri. Este vorba, intre altele, de 
slaba preocupare înregistrată in une
le cazuri privind îndeplinirea planu
lui de școlarizare în domenii defici
tare in forță de muncă. de o slabă 
activitate educativă in rîndul elevi
lor, care au ca rezultat manifestări 
de indisciplină și abateri de la nor
mele vieții școlare. Toate acestea — 
au arătat vorbitorii — denotă o insu
ficientă preocupare din parțea unor 
conduceri de școli și cadre didactice 
pentru asigurarea și utilizarea efi
cientă a bazei. materiale, deficiențe 
in organizarea si desfășurarea prac
ticii' in producție, lipsă de exigentă 
și responsabilitate în munca unor 
profesori și -altele.

Prezențind rezultatele bune obținu
te, cit și lipsurile care mai persistă 
in desfășurarea procesului de invă- 
țămint. vorbitorii au făcut o serie 
de propuneri care vizează aplicarea 
eficientă și unitară a planurilor de 
invățămînt. eșalonarea mai bună a 
cunoștințelor pe durata anilor de stu
diu. corelarea mai adecvată intra 
diferitele discipline de invățămînt, 
îmbunătățirea conținutului progra
melor și manualelor școlare ș.a.

Participanții la dezbateri au subli
niat importanta Programului privind 
asigurarea forței de muncă, dezvol
tarea învățămintului și perfecționarea 
continuă a pregătirii cadrelor in pe
rioada 1980—1990. Tn același timp au 
fost, făcute, unele propuneri si obser
vații menite să contribuie la 'îmbună
tățirea acestui important document al 
primului Congres al educației și în-, 
vățămîntului.

■ ,
La lucrările secțiunii, conduse de 

tovarășa CORNELIA FILIPAȘ, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R., și tovarășa 
ANA MUREȘAN, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinta Consiliului 
Național al Femeilor din Republica 
Socialistă România, au fost prezenți 
1 667 delegați și invitați.

La dezbateri au luat cuvintul to
varășii Veronica Mănescu, Gheorghe 
Dragoman. Tanța Munteanu,- Maria 
Bulaeu, Florica Andraș, Ene Simion, 
Maria Predoi, Eugen Burza, Adalbert 
Bokeny, Maria Petre, Gavril Iloza, 
Maria Enescu, Teodora Crupenschi, 
Nicolae Chițoran, Marcel Tanențap, 
Ileana Ilieș, Emeric Csek, Carmen 
Olteanu, Eugenia Măndiță, Alecu I’o- 
povici, Maria Pătrașcu, Elena Morar, 
Maria Emilia Bută, Maria Suteu, Va
sile Văcarii. Margit Mirtse. Rodica 
Afedoaie, Ghiță Moeanu, Hedviga 
Scheirich, Victoria Sălceanu. Elena 
Litinschi. Gheorghe Lazăr, ’ Emilia 
Grămeseu. Emilia tlaeiu, Iuliu Rațiu.

Participanții la dezbateri au dat o 
înaltă apreciere ideilor de o inesti
mabilă valoare teoretică și practică 
cuprinse in cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu in cadrul 
acestui inalt forum, remarcabilei con
tribuții a secretarului general al 
partidului la perfecționarea și mo
dernizarea continuă a învățămintului 
in țara noastră. Vorbitorii și-au ex- 

vecunoștințâ 
școlii moderne româ- 
tubit și stimat al ce- 
vlăstâre. ale Româ- 

tovarăsul Nicolae

mint și organizațiile de copil, de ti
neret, de sindicat și de femei, spri
jinul tot mai susținut acordat de.co
mitetele cetățenești de părinți, de 
intreprinderi in desfășurarea activi
tăților educative, in asigurarea și în
treținerea bazei didactico-materiale 
a grădinițelor și școlilor.

Vorbitorii au evidențiat in cuvin- 
tul lor că, în prezent, școala de toa
te gradele oferă cadrul optim pen
tru formarea la 
neretului patriei 
gătirea forței de 
turor domeniilor 
cest context, s-a 
tea de școlarizare și de ridicare a 
nivelului de pregătire al 
concepută ca o acțiune 
pedagogică, este 
muncă perseverentă, 
perfecționare a invățămintului 
punct de vedere al organizării, 
conținutului și al metodelor de mun
că cu preșcolarii si școlarii. Orien
tarea mai fermă a invățămintului 
spre producție, spre viată, s-a re-: 
flectat în pregătirea practică a elevi
lor. in dezvoltarea dragostei acesto
ra față de muncă.

Participanții au subliniat accentul 
deosebit care se pune pe folosirea 
metodelor si procedeelor moderne de 
însușire și înțelegere a lecțiilor, po 
tratarea diferențiată a fiecărui copil, 
in funcție de particularitățile și capa
citățile de asimilare a cunoștințelor, 
astfel incit să i se asigure o dez-. 
voltare complexă, o pregătire adec
vată pentru muncă și viată.

Semnalind unele neajunsuri, parti- 
cipanții la dezbateri au 'formulat o 
■seamă de propuneri vizind oerfecțio- 
nafea în continuare a învățămintului 
preșcolar, primar și gimnazial, gene
ralizarea experienței pozitive, reali
zarea unei calități superioare in ac
tivitatea de instruire și educare a ti
nerei generații, pregătirea si perfec
ționarea cadrelor didactice, necesita
tea legăturii mai strinse a procesu
lui instructiv-educativ cu practica, 
în acest sens, ei au reliefat necesi
tatea unor eforturi mai . susținute 
pentru adaptarea conținutului pro
gramelor și a metodelor de muncă 
la particularitățile de virstă ale ele
vilor, pentru dezvoltarea capacității 
de cunoaștere și stimulare a inițiati
vei acestora.

Reliefind politica școlară științifi
că, sprijinul substanțial si constant ' 
pe care partidul și statul nostru 11 
acordă învățămintului. dezvoltării și 
modernizării acestuia, participanții la 
dezbateri s-au angajat- să muncească 
iară preget pentru a-și aduce o cit 
mai mare contribuție la înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin în 
cadrul amplului proces instructiv- 
educativ, de ridicare continuă a ni
velului de pregătire al elevilor din 
învățămintul preșcolar, primar si 
gimnazial. Toți cei prezent! s-au an
gajat, în numele colectivelor pe care 
le;iiu reprezentat, că, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
vor face totul pentru transpunerea 
în viață a documentelor Congresului 
al Xll-lea al P.C.R., a prețioaselor 
indicații cuprinse în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la Con
gresul educației și învățămintului, a 
măsurilor adoptate de aeest forum al 
educatorilor.

Primul Congres al educației și 
învățămintului, organizat din iniția
tivă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
își desfășoară . lucrările în lumina 
generoaselor idei, a indicațiilor și 
îndrumărilor de cea mai înaltă va
loare teoretică și practică cuprinse 
in magistrala cuvintare ' pe care 
conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru a adresat-o astăzi ce
lor ce muncesc in acest important 
domeniu de activitate — a spus în 
cuvintul său tovarășul jon (JfSU 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehno
logie.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că in conformitate cu prevederile . 
programelor-directivă, personalul 
din activitatea de cercetare științi- 

, fică, dezvoltare tehnologică și intro
ducere a progresului tehnic va cțește 
în anul 1985 la circa 245 000 persoane, 
din care peste 81 000 cu studii supe
rioare. Constituind principala sursă a 
acestei însemnate dezvoltări. învă
țămîntul. școala reprezintă, tot
odată, un factor activ de creație in 
toate domeniile științei și tehnicii.

Ca urmare a acțiunilor întreprinse 
pe linia integrării invățămintului cu 
cercetarea și producția, acest-impor
tant potențial de concepție a fost 
organizat in prezent intr-un sistem 
de unități, coordonat de institutele 
centrale de cercetare și academiile 
de profil.

în acest cadru, rezultate deosebit 
de bune s-au obținut in domeniul 
chimiei. Sub conducerea tovarășei 
acad. ,dr: ing. Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, director 
general al Institutului Central de 
Chimie, întregul invățămînt supe
rior și in general învățămintul de 
profil a fost așezat pe baze noi, 
moderne, inscrilndu-și conținutul in 
orientările majore ale acestui im
portant domeniu industrial al econo
miei. Colectivele mixte de cadre di
dactice din Institutul Național de 
Chimie, cercetătorii și studenții au do
vedit clar eficiența acestui mod de lu
cru pentru rezolvarea mior probleme 
concrete de cercetare și proiec
tare. de dezvoltare tehnologică și 
progres • tehnic.

Rezultate bune in integrarea invă
țămintului cu cercetarea și producția 
s-au obținut și in alte domenii.

Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, in colaborare cu Ministe
rul Educației și invățămintului. cu 
alte ministere și organe centrale.

___ ... ________ . ...,__ . .. va 
elabora programe speciale in cadrul 
cărora, pornind de la cele mai avan
sate cuceriri ale revoluției tehnico- 
științifice contemporane, să se.asigure 
pregătirea rezervei de descoperiri 
științifice și soluții tehnologice ne
cesare dezvoltării în perspectivă a 
țării noastre pină in anul 2000.

Subliniind importanta transpunerii 
în viață a concepției partidului nos- 

. tru cu privire la integrarea învățâ- 
mintului cu cercetarea și producția, 
vorbitorul a evidențiat necesitatea 
îmbinării în permanență, în mod ar
monios, a celor două direcții de bază 
ale acestor acțiuni — angajarea tu
turor cadrelor din invățămint in 
slujba înfăptuirii obiectivelor dez
voltării economico-sociale multilate
rale a țării și realizarea unui proces 
de invățămint pe deplin adecvat rea
lităților. valorilor și idealurilor so
cietății noastre socialiste, a unui în- 
vățămînt capabil să creeze oameni 
noi, vrednici constructori ai epocii 
noastre.

Alături de lucrătorii din domeniul 
invățămintului. conștienți de răspun-

Vă rog să-mi îngăduiți să exprim,
în numele cadrelor didactice și al ■ a SpUS ,n continuare vorbitorul, 
elevilor din județul Bacău, intreaga “ 
noastră recunoștința partidului și sta
tului, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— ctitorul invățămintului modern 
românesc — pentru minunatele con
diții de muncă 
slujitorilor școlii,

și de viață create 
a spus prof.

Cl'SțU cle la $coala din comuna 
Bacău.Horgești, județul

După ce ar amintit situația grea pe 
care a moștenit-o județul Bacău in 
ceea ce privește știința de carte, 
îndeosebi in rîndul locuitorilor de la 
sate, vorbitoarea a menționat că, 
in prezent, 
organelor 
cele 80 de 
58 au fost 
sele I—X.

Cadrele didactice din întregul ju
deț, in strinsă colaborare cu organi
zațiile de copii și tineret, cu pă
rinții, cu întreprinderile, au organi
zat multiple acțiuni pentru orienta
rea școlară a elevilor. Ca urmare, 
planul de școlarizare la treâpta I și 
treapta a If-a a invățămintului liceal,"

vorbitoarea a menționat 
datorită preocupărilor 

de partid și de stat, din 
comune ale județului, in 
inflințate școli cu cla-

un înalt nivel a ti- 
noastre, pentru pre- 
muncă necesare tu- 
de activitate. In a- 
relevat că activita-

elevilor, 
complexă, 

realizată printr-o 
sistematică de 

din 
al

a deprinderilor. . orgăni- 
des'fășurarea mai bună a 
producție, atît in atelie- 
■cît și in intreprinderi, 

fructuoasă intre școală

primat fierbintea lor 
față de ctitorul 
nești. părintele 
lor mai tinere 
niei socialiste. 
Ceaușescu.

Cadrele didactice din învățămintul 
preșcolar, primar și gimnazial au 
adus un vibrant omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru deosebita sa 
contribuție la .stimularea gindirii și 
creației tehnico-științifice românești, 
la perfecționarea; 'invățămintului, 
pentru grija de mamă pe care o 
poartă tuturor copiilor țării.

Exprimindu-și deplinul acord cu 
documentele supuse dezbaterii și 
aprobării Congresului educației și 
învățămintului. vorbitorii \ au subli
niat că. acestea vor asigura insușirea 
mai temeinică de către țiheretut șed-- 
Iar a cunoștințelor, pregătirea' și edu
carea acestuia pentru muncă și viață.

Reliefind rezultatele, obținute in 
dezvoltarea și modernizarea învăță-, 
mintului de toate 'gradele, participan
ții la dezbateri ău raportat că in in- 
vâțâmiritul preșcolar ău fost cuprinși 
aproape toți copiii in virstă de 3 ani, 
iar in învățămintul primar și gimna
zial s-a reușit școlarizarea, practic, 
a tuturor elevilor ; a crescut preocu
parea pentru însușirea temeinică a 
limbii și literaturii române de către 
toți copiii țării, a limbii materne 
pentru copiii aparținind naționalități
lor conlocuitoare, a istoriei și geo
grafiei patriei." a disciplinelor științi
fice fundamentale : s-a întărit acti
vitatea de educare prin și pentru 
muncă a elevilor ; se desfășoară o 
amolă activitate de educar; 
cetățenească, m

moral- 
jatriotică și revoluțio

nară a generațiilor tinere, de forma
re a acestora in spiritul concepției 
științifice, materialist-dialectice des
pre lume și viață, de educare a lor 
de la cele mai fragede vîrste. in ca
drul grădinițelor, școlii, organizațiilor 
Șoimilor patriei, de pionieri și tine
ret, in spiritul prieteniei și frăției 
dintre toți copiii, fără deosebire de 
naționalitate.

S-au evidențiat buna colaborare 
existentă intre unitățile de invăță-
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La lucrările secțiunii, conduse de 
tovarășa ANETA SPORNIC, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul educației și 
învățămintului. au participat 660 de 
delegați și invitați.

La dpzbatâri au luat cuvintul : Du
mitru Sandu, Domnie» Murgoci, Va
silc Mărginean, Aurel Ilinca, Aurel 
Ghenea, Trăiau Ștefănescu,

7
liceal, profesional

Gheorghe Popescu, Vasilc Pricopie, 
Rodica Bucurescu, Ioan Piko, Mircea 
Olariu, Ioana Rusu, Marius Năstase, . 
Liliana Neagoc, Dumitru Ghinioiu, 
Petre Vasile, Elena Băviță, Constan
tin IJruciu, Teodor Marian, Gheorghe 
Vladu, Silvia Roșea, Anton Bura, Ro
dica Fleider, Liviu Seeoșanu, Iulian» 
Mihaela Pop, Viorica Șutcu, Corneliu

•> ■> ‘ 

si cercetare științifică 
1 ■

La lucrările secțiunii învăță- 
mint superior și cercetare științifică, 
conduse de tovarășii ION URSII, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
vicepreședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, și MA
RIN RADOI, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
al P.C.R.. adjunct al ministrului 
calici și invățămintului, au fost 
zentî .547 delegați și 173 invitați.

La dezbateri au luat cuvintul : Flo
re» Hudiță, Mircea Angelescu, Cornel 
Ambrozie, Ion Dodu Bălan, Rodica 
Vilen, Maria Ivașcu, Dănuț îordă- 
eiicscu, Dumitru Fodor, Gheorghe 
Zarnea, Ileana Oancea, Dumitru Cioc, 
Nicolae Cristescu, Petru Ilalga, Victor 
Bâzu, Cezar Lăzăreseu, Gheorghe 
Poțincu, Dorina Medieșan. Tudor 
Maghiar, Ion Crișan, Vasile Ababii, 
losif Tripșa, Geza Gergely, Ioan Tu- 
toveanu, Leonida Gherasim. Alexan
dru Soare, Vasile Drăguț, Dorothea 
Giitz, Gheorghe Maieu, Vasile Popa, 
Lmanoil Diaconeseu, 
șan.

Folosind cadrul 
creat de primul forum ■ reprezentativ 
al școlii românești, participanții la 
dezbateri au dat o înaltă apreciere 
cuvintărli tovarășului 
Ceaușescu, angajindu-se 
uniți în jurul Partidului 
Român, al secretarului său general, 
să contribuie cu eforturi sporite la 
cultivarea b&nelor tradiții ale invă
țămintului nostru superior, la dezvol
tarea și modernizarea 
racordarea procesului 
cativ la' nevoile reale 
nomice și sociale, pri 
mai strinșă a invățămintului cu cer
cetarea și producția.

Dind glas mandatului încredințat 
de colectivele de cadre didactice și 
cercetători din institutele de invăță
mint superior, vorbitorii și-au exprA- 
mat deplina adeziune la politica in
ternă și externă a partidului, la ho- 
tărîriie istorice ale Congresului al 
Xll-lea al partidului, eveniment de

C.C. 
edu- 
pre-

Tiberiu Mure-

democratjc

Nicolae 
ca, strins 
Comunist

i acestuia prin 
instructiv-edu- 
ale vieții eco- 

in legarea tot

o deosebită importanță în viața în
tregului nostru popor, care marchea
ză o nouă etapă in edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintarea României spre co
munism și. implicit, ridicarea spre o 
nouă calitate a nivelului școlii supe
rioare românești. Reprezentanții 
corpului profesoral au adus, de ase
menea, un vibrant omagiu prestigioa
sei activități desfășurate de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminentă personalitate! a 
vieții științifice, contribuției sale la 
stimularea gindirii și creației tehpi- 
co-.științifice românești,

Reliefind complexitatea' integrării 
învățămintului cu producția, cerceta
rea științifică și viața social-politicâ, 
luările de cuvint au evidențiat expe
riența și realizările obținute de insti
tutele și facultățile noastre in in
struirea complexă a viitorilor- absol
venți, contribuția cadrelor didactica 
și studenților, la realizarea unui im
portant volum de bunuri materiale 
obținute prin activitățile desfășura
te în ateliere, laboratoare și stații 
pilot, in intreprinderi economice [ șl 
pe șantiere de construcții. A fost re
levată. de asemenea, eficienta parti
cipării lor la munca de cercetare ști
ințifică. proiectare și dezvoltare teh
nologică. sprijinul, ce il aduc în lăr
girea bazei de materii prime și e- 
nergetice, la automatizarea produc-’ 
ției. reducerea consumului de materii 
prime, materiale, combustibili și e- 
nergie, la îmbunătățirea 
produselor.

O serie de vorbitori au 
în cuvintul lor importanța 
a obiectivelor ce decurg din Progra
mul-directivă de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și introducere a 
progresului tehnic pină in 1990. Por- , 
nind de la aceste sarcini, ei au pus 
în evidență direcțiile in care vor ac
ționa și măsurile concrete in vederea 
aplicării in practică, cu tot mai multă 
eficiență, a ultimelor cuceriri ale ști
inței și tehnologiei.

Analizind in spirit critic și autocri
tic activitatea de pregătire a cadrelor 
cu studii superioare, dezbaterile au 
•semnalat și existența unor neajunsuri, 
intre care insuficienta utilizare a ba- 

tehmco-materiale, antrenarea ne- 
eoreșpunzătoare a studenților la ac
tivități productive de complexitate re
dusă. carențe in aprofundarea de că
tre Istudenți a problemelor privind 
organizarea și normarea muncii in 
intreprinderi. consumul și economi
sirea materialelor, întreținerea, repa
rarea și recondiționarea utilajelor și 
instalațiilor etc.

In deplin consens cu documentele 
supuse aprobării primului Congres al 
educației și invățămintului, partici
panții la dezbateri au pus un accent 
deosebit pe necesitatea calificării 
complexe, multilaterale a specialiști
lor de miine, astfel incit aceștia să 
posede un larg orizont profesional, 
tehnic și științific.. In acest sens au 
fost relevate sarcinile deosebite ce 
revin organelor și organizațiilor de 
partid din facultăți, asociațiilor stu
denților comuniști, privind organiza
rea practicii ’productive, a activități
lor științifice, la ridicarea calității in- 
tregului proces instructiv-educativ. 
Vorbitorii au făcut, tdtudată, nume
roase propuneri care vizează îmbu
nătățirea noilor planuri și programa 

’de invățămint, perfecționarea lucrări
lor aplicative executate de studenți, 
consolidarea pregătirii lor in dome
niul disciplinelor fundamentale și 
tehnice, îmbogățirea cunoștințelor

calității

subliniat 
deosebită

(Continuare in pag. a V-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI EDUCAȚIEI SI iNVĂTĂMlNTU IN ÎNTREAGA TARĂ continuă să se desfășoare

(Urmare din pag. a IV-a)
tehnologice și de exploatare a uti
lajelor. abordarea unor teme priori
tare din planurile de cercetare ale

Secțiunea munca 
și predarea științelor

La lucrările .secțiunii, conduse de 
tovarășul ILIE RADULESCU, secre
tar al C.C. al P.C.R.. au luat parte 
718 delegați și invitați.

Au luat cuvintul Olivia Clătici, Ion 
Dogaru, Eva Dcac, Ștefan Ștefănescu, 
Olimpia Enache, Mihai Dulea, Corne
lia Calu, Nicolae Kalloș, Mariana 
Bărbulcscu, Andrei Popescu, Arisleia 
Hrișcă, Iuliu Fiiro, Aretia Niculina 
Lâche, Dumitra Ciucur, Gheorghe 
Maria, Mihai Todosia, Niculina Ci- 
teia. Ștefan Pascu, Jenica Ștefă
nescu, Alexandru Valentin, Woll'el 
Sicglinde, Adrian Petrică, Elena Cin- 
dea Szappanyos, Emil Ghibu, N. N. 
Constantinescu, Konorius Motoc.

In cuvintul lor, participanții la lu
crările secțiunii au dat o inaltă apre
ciere cuvîntării rostite in deschiderea 
lucrărilor congresului de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, document care, 
prin profunzimea analizei și claritatea 
direcțiilor de viitor stabilite, consti
tuie un prețios îndreptar de acțiune 
pentru perfecționarea și dezvoltarea 
educației și invățămîntului în țara 
noastră, pentru o nouă calitate în 
acest domeniu.

Principalele probleme privind îm
bunătățirea muncii politico-educative 
și predarea științelor sociale au fost 
abordate in lumina sarcinilor stabilite 

Congresul al XII-lea al P.C.R. 
♦icipanții și-au exprimat adeziunea

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-au deschis, luni, în Sala Pa
latului Republicii, lucrările Congre
sului educației și învățămintului. e- 
veniment de seamă în viața politică 
și spirituală a țării.

...Este ora 9,00. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului sint în
tâmpinați, la sosirea în sală, cu vii 
și puternice aplauze, cu urale și o- 
vații. Miile de participanți aclamă cu 
căldură și entuziasm „Ceaușescu — 
P.C.R.". Este omagiul fierbinte, plin 
de dragoste, stimă și recunoștință, 
adus de slujitorii școlii secretarului 
gșneral al partidului, președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
numele căruia se leagă strălucitele 
noastre realizări din ultimul dece
niu și jumătate, tot ce este mai 
măreț și mai cutezător in gran
dioasa operă pe care o înfăptuiește 
poporul român, afirmarea plenară a 
României socialiste în lume.

împreună cu tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la ședința inaugurală 
a congresului participă., tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Hie Vcr- 
lieț, Iosif Banc, Emil Bobu, Lina Cio
banii, Ion Conian, Nicolae Constan
tin, Constantin Dăscălescu, Ion Din- 
că, Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, 
Cornelia Filipaș, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Ghcor- 
ghe Pană. Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Aneta Spornic, Virgil Trofin, 
Ștefan Voitec, Nicolae Giosan, Su- 
zana Gâdea, Ion lonită. Ana Murc- 
șan, Elena Nae, Marin Rădoi, Ion 
Ursu, Richard Winter, Dumitru Popa, 
Hie Rădulescu, precum și membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și al guvernului.

Acest prim forum național al slu
jitorilor școlii se întrunește la ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Organizarea lui dobîndește o profun
dă semnificație, punind pregnant în 
lumină grija statornică pe care con
ducătorul partidului și statului o ma
nifestă față de destinele școlii, ln- 
■ ,'tă astăzi cu mari răspunderi so- 

,A>, contribuția sa determinantă la 
lonarea cu claritate a dezvoltării 

invâțămîntului, pe baze noi, revolu
ționare, în strânsă legătură cu via
ta, cu producția și cercetarea,, cu ce
rințele complexe ale progresului ac
celerat și multilateral al patriei, ale 
construcției socialiste.

Ampla participare șl problemele 
importante pe care le dezbate con
feră congresului un sens major, o 
dimensiune deosebită — este cea mai 
largă, mai reprezentativă și mai de
mocratică reuniune din istoria șco
lii românești. Sint reuniți, în sala 
congresului, 3 350 de delegați și 
invitați. Ei reprezintă pe cei cir
ca 260 000 de membri al corpu
lui didactic — educatoare, învă
țători, profesori, cadre universita
re — puternic detașament al in
telectualității noastre, căruia parti
dul, poporul i-au încredințat, nobi
la misiune de a pregăti pentru 
muncă și viață generațiile de azi și 
de miine ale României, constructorii 
societății socialiste și comuniste. Iau 
parte, de asemenea, personalități ști
ințifice și culturale, activiști de.partid 
și de stat, reprezentanți ai Uniunii 
Tineretului Comunist.. Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România și Organizației Pionierilor, 
ai altor organizații de masă și ob
ștești, ai oamenilor muncii, părinți, 
elevi, studenți. subli.niindu-se prin 
aceasta, o dată mai mult, faptul că 
opera educativă nu se limitează nu
mai la școală, nu are loc doar in 
perimetrul ei. ci intră nemijlocit in 
sfera răspunderii colectivității, a în
tregii societăți.

înscris în activitatea vastă pe care 
o desfășoară partidul și statul nos
tru pentru perfecționarea tuturor 
sectoarelor economico-sociale, foru
mul slujitorilor școlii are îndatorirea 
de a stabili măsurile și modalitățile 
cele mai adecvate pentru înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român privind 
dezvoltarea și modernizarea continuă 
a invățămîntului, creșterea rolului 
său in educarea comunistă, revolu

Zilele acestea, municipiul Pitești a 
găzduit faza pe țară a concursului 
profesional „Cel mai bun agricultor", 
inițiat de Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție. C.C. al U.T.C. și Uniunea 
sindicatelor din agricultură, industria 
alimentară și ape.

Ea a reunit peste 90 de legumicul
tori, pomicultori și viticultori fruntași 
din unitățile agricole cooperatiste și 
de stat calificați in finală in urma 
câștigării etapelor județene ale aces
tei întreceri. In urma verificării cu
noștințelor teoretice și practice au 
fost desemnați ocupanții . primelor 

institutelor centrale și academiilor 
de științe’ continuarea integrării po-: 
tențialului științific din învățămintul 
superior in colective interdisciplinare 
și interdepartamentale, 

politico-educativă 
sociale in invătămint>
totală la orientările stabilite de con
gres, subliniind contribuția hotărîtoa- 
re a secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
așezarea pe baze noi, științifice, re
voluționare a invățâmintului, în strîn- 
să legătură cu sarcinile construcției 
socialiste, la educarea în spiritul pa
triotismului a elevilor si studenților.

Analizînd activitatea desfășurată in 
ultimii ani in domeniul educației, ca 
și al predării științelor sociale, vor
bitorii au arătat că progresele înre
gistrate in această direcție își găsesc 
expresia in munca plină de abnega
ție a oamenilor muncii, a întregului 
nostru tineret pentru realizarea 
mărețelor obiective ale făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in țara noastră. Vorbitorii au a- 
rătat că s-au făcut pași însemnați pe 
linia îmbunătățirii manualelor, pro
gramelor, cursurilor universitare, 
conținutului dezbaterilor tepretice, 
metodologice Și metodice, a realiză
rii .unei mai strinse legături a învă- 
țămîntului cu viața, cu producția, cu 
cercetarea și practica social-politlcă, 
cu probjemele făuririi conștiinței so
cialiste a elevilor și studenților. S-au 
desfășurat cu bune rezultate — așa 
cum s-a subliniat și în luările de 
cuvint — acțiuni educative, cultural- 
artistice și sportive de mare amploa
re, între care un loc central il ocupă

Prima zi a lucrărilor

ționară, în pregătirea multilaterală a 
tineretului, în formarea omului nou, 
in procesul. de edificare a socialis
mului șl comunismului.

Este Intonat Imnul de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Deschizind lucrările, tovarășa Aneta 
Spornic, membru al Comitetului Poli
tic Executiv ai C.C. al P.C.R., mi
nistrul educației și învățămintului, a 
spus:

„Congresul educației șl Invățămîn- 
tulul, convocat din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, are Ioc Ia 
puțin timp după Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, eveni
ment de însemnătate Istorică pentru 
destinele poporului român, fiind încă 
o expresie a democratismului profund 
al orinduirii . noastre socialiste, a 
practicii statornice a conducerii 
partidului și statului nostru, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, do a se sfătui și 
hotărî împreună cu masele asupra 
problemelor majore ale dezvoltării 
țării, a diferitelor sectoare de acti
vitate.

Cu inima plină de emoție, vă rog 
să-mi permiteți să salut, in numele 
congresului, al tuturor slujitorilor 
școlii, să-mi exprim bucuria și să 
aduc calde mulțumiri pentru pre
zența la acest larg forum reprezen
tativ ai școlii românești a celui mai 
iubit iiu al poporului nostru, condu
cătorul partidului și al statului, mi
litant de seamă al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, (Vii și 
îndelungi aplauze).

Totodată, vă rog să-mi îngăduiți să 
salut cu aceleași sentimente de stimă 
și dragoste prezența la congresul 
nostru a tovarășei Elena Ceaușescu, 
reputat om de știință, savant de re
nume mondial și neobosit militant pe 
tărîni politic și social, pentru con
tinua modernizare și perfecționare a 
învățămintului românesc. (Aplauze 
puternice).

Salutăm, de asemenea, cu multă 
stimă, prezența celorlalți tovarăși 

Cîștigătorii concursului „Cel mai bun
trei locuri pe domenii de activitate : 
legumicultura : Alexandru Oțelea 
(C.A.P. Vulturul — jud. Vrancea), 
Georgeta Dobre (C.A.P. Mărcini — 
jud. • Buzău) și Marioara JurCău 
(C.A.P. Năpradea — jud. Sălaj); po
micultură : Mihai Turlea (Asociația 
economică intercooperatistă pomicolă 
Boteni — jud. Argeș), Ana Andrei- 
ca (I.A.S. Bediș — jud. Satu Mare) 
și Vasilica Grigore (I.A.S. Băicoi — 
jud. Prahova) : viticultură : Vasile 
Roșianu (Asociația economică inter
cooperatistă viticolă Șuletea — jud. 
Vaslui), Ioan 'Szilagy (C.A.P. Herina 
— jud. Bistrița-Năsăud) și Zinica An-

Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" și „Daciada"; Participanții la 
dezbateri au evidențiat puternica 
efervescență creatoare pe care au de
clanșat-o \ documentele Congresului 
al XII-lea al 'partidului în rindurile 
cadrelor didactice, succesele obțipute 
in lumina acestora în toate domeniile 
muncii educative și ale predării știin
țelor sociale. .

S-a relevat că un număr tot mai 
mare de cadre didactice, studenți si 
elevi participă la elaborarea unor 
lucrări și studii fundamentale în do
meniul științelor social-politice și 
economice, la analiza unor procese și 
fenomene din viața economică a ju
dețelor, multe dintre acestea fiind 
finalizate in practica deciziei sociale. 
O contribuție însemnată s-a înregis
trat pe linia rezolvării unor pro- 
blemek concrete ale activității eco
nomice a unităților productive, 
în direcția creșterii eficienței, redu
cerii cheltuielilor de producție, con
sumurilor de materiale, materii pri
me și energie.

în spiritul exigentelor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de la 
tribuna celui de-al XII-lea Congres 
al partidului cu privire la lipsurile 
ce se mai manifestă in predarea 
științelor sociale, in activitatea poli- 
tico-ideologică și educativă, vorbito
rii au subliniat necesitatea1 moderni
zării predării științelor sociale, axă
rii întregului invățămînt de profil pe 
studiul tot mai organic și aprofundat 
al documentelor de partid, al tezelor 
de excepțională importanță teoretică 
si practică elaborate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la so
cietatea socialistă, umanismul revo
luționar. democrația socialistă, omul 
nou al societății socialiste multilate
ral dezvoltate, relațiile internaționa
le și alte probleme fundamentale ale 
dezvoltării noastre prezente si viitoa- 

din conducerea partidului și statului 
nostru". (Aplauze).

Congresul a adoptat apoi in una
nimitate următoarea ordine de zi:

1. Raport privind înfăptuirea hotă- 
rîrilor de partid și de stat în dome
niul educației și învățămintului. Sar
cinile ce revin cadrelor didactice, in
stituțiilor de invățămînt pentru în
făptuirea hotăririlor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român privind perfecționarea învă
țământului, creșterea rolului școlii în 
formarea cadrelor și educarea comu
nistă, revoluționară a tineretului.

2. Program privind asigurarea forței 
dc muncă, dezvoltarea invățămintu- 
lui și perfecționarea continuă a pre
gătirii cadrelor în perioada 1981—1990.

3. Raport asupra proiectelor pla
nurilor de invățămînt.

4. Raport asupra proiectului Statu
tului personalului didactic.

5. Alegerea Consiliului Superior al 
Educației și învățămintului.

Primit cu multă însuflețire, cu 
caldă afecțiune, cu sentimente de 
profundă prețuire, ia cuvintul tova- 

NICOLÂE CEAUȘESCU.
Cuvintajrea secretarului general al 

partidului a fost urmărită.cu deose
bită atenție, eu deplină aprobare, 
fiind subliniată; în repetate rinduri, cu 
îndelungi aplauze, urale și ovalii.

în numele participanților. al tuturor 
cadrelor didactice/' al elevilor și stu
denților, tovarășa Aneta Spornic a 
exprimat secretarului general al 
partidului calde mulțumiri pentru 
cuvintarea rostită in cadrul congresu
lui și a subliniat că indicațiile și în
demnurile formulate cu acest prilej 
reprezintă un ihdrumar de înaltă va
loare în asigurarea unei calități noi. 
superioare in activitatea instructiy- 
educativă din învățămîntul de toate 
gradele, pentru ridicarea continuă, a 
rolului și eficienței școlii în educa
rea tinerel generații.

Se scandează; cu multă dragoste. 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — pace!". 
Participanții reafirmă, din adincul 
inimii și conștiinței lor, deplina ade
ziune la politica internă și externă 

agricultor
ghel (I.A.S. Dealul Mare — jud. Pra
hova).

Concomitent, la Casa agronomului 
din Brașov s-a desfășurat concursul 
profesional din cadrul fazei republi
cane pentru cel mai bun crescător 
de animale — profilul taurine și por
cine. Locul I a fost ocupat de Aure
lia Boboc și Mihai Andronache din 
județele Argeș și, respectiv, Ialomița, 
locul II a revenit lui Vasile Cim- 
pean și Tache Ciocîrlan din județele 
Maramureș și Buzău, iar pe locul III 
s-au situat loan Ghionoiu si Ene Va
silica din județele Ialomița și Dîm
bovița.

(Agerpres)

re. S-a subliniat, în acest sens, că 
se impune țratarea, în mai mare mă
sură. in cadrul lecțiilor, a acțiunilor 
întreprinse de partid pentru perfec
ționarea activității economico-sociale, 
in strinsă legătură cu implicațiile 
pozitive ale acestora și schimbările 
profunde care au loc în societatea 
noastră.

O atenție deosebită, s-a subliniat, în 
dezbateri, trebuie acordată, in con
tinuare, educației prin muncă și pen
tru muncă a elevilor și studenților, 
realizării programului de pregătire a 
forței de muncă, cu participarea di
recta a tuturor cadrelor didactice, in 
strinsă colaborare cu organizațiile de 
copii și tineret.

în concordanță cu necesitatea con
tinuei perfecționări a procesului de 
invătămint, cu lipsurile semnalate, 
vorbitorii au făcut numeroase propu
neri cu privire la mai buna integra
re a invățămîntului cu cercetarea și 
producția, cu practica social-politică, 
intensificarea educației patriotice, 
materialist-științifice. și militant re
voluționare a tineretului studios, mai 
buna organizare a procesului instruc- 
tiv-educativ de informare și docu
mentare a cadrelor didactice. îmbu
nătățirea și perfecționarea planurilor, 
programelor de invătămint și manua
lelor de științe sociale ; eliminarea 
manifestărilor de superficialitate, ru
tină și formalism, care se mai fac 
simțite in munca politico-educativă 
și in predarea științelor sociale.

Participanții ia dezbateri au dat 
glas hotărîfij lor de a acționa ferm, 
neabătut pentru perfecționarea în
tregii activități politico-educative, de 
formare pentru muncă și viață a ti
nerei generații, de perfecționare a 
studiului științelor sociale, a cerce
tării științifice în aceste domenii, de 
înfăptuire a hotăririlor Congresului 
al XII-lea al partidului în domeniul 
■învățămintului și educației.

a' partidului șl statului, care cores
punde întru totuL intereselor supreme 
ale națiunii noastre, voința nestră
mutată de a milita neobosit pentru 
transpunerea ei în viață, pentru pro
pășirea patriei socialiste.

★
Intrîndu-se in ordinea de zi a 

congresului, la primul punct, to
varășa Aneta Spornic, ministrul 
educației și învățămintului. a pre
zentat Raportul .privind înfăptuirea 
hotăririlor de partid și de stat în 
domeniul educației și învățămintului. 
Sarcinile ce revin cadrelor didactice, 
instituțiilor de invățămînt pentru în
făptuirea hotăririlor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român, privind perfecționarea învă
țământului, creșterea rolului scolii 
in formarea cadrelor și educarea co
munistă, revoluționară a tineretului.

Tovarășul Marin Rădoi, adjunct al 
ministrului educației și învătâmîntu- 
lui, a expus Raportul asupra proiec
telor planurilor de învățărnînt. iar 
tovarășul Petre Constantin, adjunct 
al ministrului educației și învătămîn- 
tului, a prezentat Raportul asupra 
proiectului Statutului personalului 
didactic.

S-a trecut apoi la dezbaterea gene
rală a problemelor înscrise pe' ordi
nea de zi a congresului. Au luat cu
vintul tovarășii : loan Anton, recto
rul Institutului politehnic Timișoara, 
Nela Vasiliu, directoarea Liceului in
dustrial nr. 2 clin Ploiești, județul 
Prahova. Gheorghe Simeanu, inspec
tor școlar general, județul Vilcea, 
Elena Crețu, profesoară la școala 
din comuna Ilbrgești, județul Bacău, 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știiiîță și 
Tehnologie. George Ciucu, rectorul 
Universității București.

In cursul după-amiezii, Congresul 
educației și invățămîntului si-a des
fășurat lucrările pe cele 4 secțiuni : 
invățămînt preșcolar, primar si gim
nazial : invătămint liceal, profesional 
și. de maiștri ; învățărnînt superior și 
cercetare științifică ; munca politico- 

. educativă și predarea științelor so
ciale in invătămint.

• Lucrările congresului continuă.

LOTO 2
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO 2" 
DIN 10 FEBRUARIE 1980

-Extragerea I : 19 16 65 48 
Extragerea a Il-a : 60 75 62 53
Extragerea a IlI-a : 34 74 8 28

FOND TOTAL DE CÎȘTIC.URI : 
700 027 lei.

donări pentru desemnarea candidaților Frontului Democrației
și Unității Socialiste în alegerile de depistați

ft

pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare
în atmosfera de puternic entuziasm 

stimulată de chemările mobilizatoare 
cuprinse în Manifestul Frontului 
Democrației uși Unității Socialiste, 
strălucită expresie a democratismului 
societății noastre, a unității de mo
nolit a poporului în jurul partidului, 
a! secretarului său general, tovarășul 
Nico-lae Ceaușescu. în întreaga țară 
au continuat să aibă Ioc adunări ce
tățenești, în cadrul cărora au fost de
semnați candidații Frontului Demo
crației și Unității Socialiste pentru 
alegerile de deputați de la 9 martie.

în adunările desfășurate in cursul 
zilei de luni, pentru Marea Adunare 
Națională au .fost propuși următorii 
candidați :

In municipiul BUCUREȘTI - Ele
na Nae, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului de partid al sectorului 6, 
in circumscripția electorală nr. 17 
Drumul Taberei ; Maria Gheor
ghe, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 4, în circumscrip
ția electorală nr, 9 Progresul ; Ion 
Avram, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, in circumscripția -electorală 
nr. 22 „Grivița Roșie" ; Decebal Ur- 
dea, director al Institutului de finan
țe, circulație monetară și prețuri, di
rector al Direcției normării, metodo
logiei și' îndrumării contabile din Mi
nisterul Finanțelor, Gheorghe Bo- 
ulcscu, director în Ministerul Finan
țelor, și Valeriu Moșoianu, directorul 
Sucursalei municipiului București a 
Băncii Naționale; in circumscripția 
electorală nr. 31 Republicii ; Cornelia 
T.eoclorescu, director genera] al Cen
tralei uleiului, și Olga Teucă, direc
tor comercial în Centrala de indus
trializare a laptelui, in circumscrip
ția electorală nr. 12 Ferentari ; Moses 
Rosen, șef rabin al Cultului mozaic, 
îrf circumscripția electorală nr. 5 
Baba Novac ;

în județul ARAD — Ion Galea, pre
ședintele Consiliului unic agroindus
trial de stat și' cooperatist Sinleani, 
Gheorghe Trine, președintele ■ Consi
liului unic agroindustrial de stat și 
cooperatist Gheoroc. și Adrian Călaj, 
președintele Consiliului unic agroin
dustrial de stat și cooperatist Săvîr- 
șin, în circumscripția electorală nr. 4 
Pecica ;
- în județul ARGEȘ — Victor Naghi, 
mefnbru al C.C. al P.C.R., directorul 
Întreprinderii mecanice Muscel, și 
Gheorghe Dobre, director la Combi-

( natul de lianți Câmpulung Muscel, în 
circumscripția electorală nr. 4 Cimpu- 
lung Muscel ;

In județul BACĂU — Vasile Vîlcu, 
președintele Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R.. in circumscripția 
electorală nr. 5 Podu Turcului ;

în județul BIHOR — Magdalena 
Filipaș, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului Industriei 
ușoare, în circumscripția electorală 
nr. 6 Marghita ;

în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD - 
Otilia Soare, secretar al Comitetului 
comunal de partid Bistrița-Bîrgăului, 
și Eugenia Halaszi, secretar al Comi
tetului comunal de partid Prundu 
Bîrgăului, în circumscripția electora
lă nr. 2 Sîngeorz-băi ;

în județul BOTOȘANI — Lucia 
Iluțaiiu, secretar al Comitetului comu
nal de partid Leorda, și Ecaterina 
Crasi, secretar al Comitetului comu
nal de partid Mihai Eminescu, în 
circumscripția electorală nr. 4 Bu- 
cecea ;

In județul BRAȘOV — Marla 
Drângă, președinta Comitetului jude
țean al organizațiilor democrației 
și unității socialiste, inginer proiec
tant la întreprinderea de autocami
oane Brașov, și Eugenia Janță, mem
bră a Comitetului județean al orga
nizațiilor democrației și unității so
cialiste, arhitectă la Institutul de pro
iectări Brașov, în circumscripția elec
torală nr. 1 Brașov-Centru ;

în județul BRĂILA — Mihalache 
Mărgean, director la I.A.S. Urleasca, 
și Nicolae I’opescu, director la I.A.S. 
„Dunărea", în circumscripția electo
rală nr. 4 însurăței ;

în județul BUZĂU — Stela Chio- 
veanu, prim-secretar al Comitetului 
județean Buzău al U.T.C., și Ioana 
Anghel, secretar pentru problemele 
tineretului sătesc la Comitetul jude
țean Buzău al U.T.C., în circumscrip
ția electorală nr. 4 Balta Albă ;

In județul CARAȘ-SEVERIN - 
Ion Pățan, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul aprovizionării tehnico-mate- 
riale și controlului gospodăririi fon
durilor fixe, în circumscripția electo
rală nr. 2 Reșița-Vest ;

In județul CLUJ — Vasile Bulucea, 
membru al C.C. al P.C.R.. ministrul 

«transporturilor și telecomunicațiilor, 
în circumscripția electorală rtr. 12 Dej, 
Eva Iakab, membru supleant al Co
mitetului județean de partid, tehni-

Vibranta chemare către țară 
a Manifestului F.D.U.S.

(Urmare din pag. I)
muncii neobosite depuse intru glo
ria și măreția scumpei noastre pa
trii. „Este necesar — spunea tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU - să 
asigurăm toate condițiile pentru ca 
alegerile să constituie, din toate 
punctele de vedere, o puternică de
monstrație a unității de granit a 
întregii națiuni, a forței democra
ției socialiste, a trăiniciei și supe
riorității orinduirii noastre noi, in 
care poporul este cu adevărat liber 
și stăpin pe faptele sale".

Faptele poporului — fapte de 
muncă, de hărnicie și dăruire, de- 
gajind demnitate și responsabilitate 
în fața istoriei, spirit creator cetă
țenesc; și integritate morală — sint 
faptele, acestui timp fără seamăn, 
cind tot ceea ce nutrim, realizăm, 
visăm constituie afirmarea patrio
tismului. a indestructibilei noastre 
unități in jurul partidului și al se
cretarului său general, ilustrarea 

cian la întreprinderea de tricotaje 
„Someșul", Ecaterina Moldovan, 
membru al Comitetului municipal de 
partid Cluj-Napoca, Croitoreasă la 
întreprinderea de confecții „Flacăra", 
și Maria Bodoki, membru al Comite
tului municipal de partid Cluj-Na
poca,' muncitoare confecționeră la 
întreprinderea de tricotaje „Some
șul", in circumscripția electorală nr. 2 
Cluj-Napoca-Mărăști ;

în județul CONSTANȚA — Valen
tina Cinzeacă, președintele C.A.P. 
Tuzla, și Maria Enache, președintele 
C.A.P. Petroșani, comuna Deleni, în 
circumscripția electorală nr. 6 Man
galia. general-maior George Popa, 
in circumscripția electorală nr. 10 
Năvodari ;

în județul DÎMBOVIȚA — Florea 
Ristache, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, în circumscripția 
electorală nr. 6 Voinești ;

In județul DOLJ — general-ma
ior Dumitru Roșu, In circumscripția 
electorală nr. 13 Leu, Constantin 
Cîrțu, directorul S.M.A. Plenița; Ion 
Barbu, directorul S.M.A. Plopșor. ș' 
Eugen Sandu, directorul S.M.A. Pre- 
dești, în circumscripția electorală 
nr. 7 Plenița ;

în județul GALAȚI — Ncculal 
Agachi, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei metalurgice, in 
circumscripția electorală nr. 4 Galați- 
Sud. contraamiral Ioan Ioan Masat, 
membru al C.C. al P.C.R.. coman
dantul Marinei militare. în circum

scripția electorală ly. 8 Liești ;
în județul GORJ — Gheorghe 

Cioară, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul energiei electrice. în cir-, 

. cumscripțîa electorală nr. 3 Tîrgu- 
Cărbunești ;

în județul HUNEDOARA — Elena 
Brindușa, secretar al Comitetului de 
partid, președintele Consiliului oa
menilor muncii la întreprinderea 
„Vidra" — Orăștie. și Zamfira Huța, 
secretar al Organizației de partid 
nr. 6 la întreprinderea chimică Orăș
tie. în circumscripția electorală nr. 8 
Orăștie ; Maria Flucsă, adjunct al 
ministrului comerțului interior. în 
circumscripția electorală nr. 5 Hațeg;

în județul IALOMIȚA — Elena 
Deliu, secretar al Comitetului de 
partid, președintele Consiliului oa
menilor muncii la Combinatul chi
mic Slobozia, și Elena Cercel, vice
președinte al Comitetului sindicatu
lui. chimist la compartimentul C.T.C. . 
al Combinatului chimic Slobozia, in 
circumscripția electorală nr. 1 Slo
bozia ;

în județul IAȘI — Nicolae I. Grecii, 
secretar al Comitetului de partid, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii la Combinatul de utilaj greu 
Iași, Petru C. Lăcătușu, secretar » 
al Comitetului de ' partid, președin
tele Consiliului oamenilor muncii la 
întreorinderea mecanică „Nicolina". 
și Gheorghe D. Zăinescu, secretar 
al Comitetului de Dartid. președintele 
Consiliului oamenilor muncii la între
prinderea de agregate și mașini- 
unelte speciale Iași, în circumscripția 
electorală nr. 4 Iași — Nicolina ;

în județul ILFOV — Vasile Mușat, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului județean de partid, 
in circumscripția electorală nr. 4 
Buftea. Anghel Valentin Popescu, di
rectorul Trustului petrolului Bolintin, 
Gheorghe Badea, directorul Schelei 
de foraj București, și Ion Bucur, 
inginer-șef la Trustul petrolului Bo
lintin, In circumscripția electorală 
nr. 8 Bolintin-Vale ;

în județul MARAMUREȘ — Gheor
ghe Pop, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, in circumscripția electorală 
nr. 8 Borșa, Victoria Stan, secretar 
al Comitetului de partid, președintele 
Consiliului oamenilor muncii, maistru 
la întreprinderea de tricotaje — uni
tatea din Sighetu Marmației, și Va
leria Pop, secretar al unei organi
zații de bază, maistru la întreprin
derea de tricotaje, unitatea din Si
ghetu Marmației, în circumscripția 
electorală nr. 6 Sighetu Marmației ;

în județul MEHEDINȚI — Vasile 
Piingan, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale. în 
circumscripția electorală nr. 4 Vinju 
Mare ;

în județul MUREȘ — Ileana Che- 
rebețiu, președintele Consiliului unic 
agroindustrial de stat și cooperatist 
Tirgu Mureș, și Aurica Moldovan, 
președintele Consiliului unic agroin
dustrial de stat și cooperatist Un
gheni, în circumscripția electorală 
nr. 2 Tirgu Mureș-Nord ;

în județul NEAMȚ — Ion Ceterchi, 
membru al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Legislativ, in circumscrip
ția electorală nr. 6 Săbăoani. Maria 
Boștcanu, secretar al Comitetului de 
partid la C.A P. Bălțătești, și Ana Ni- 
culicâ, secretar al Comitetului,, de 

însăși a conceptului nostru despre 
un viitor al păcii și al fericirii, 
mandatul suprem pe care il încre
dințăm candidaților Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

Un mandat-legămint. Un mandat 
de suflet pentru un vot de suflet.

Ne aflăm in plină campanie elec
torală. Cei mai buni dintre cei buni 
sint înscriși pe listele de candidați 
în alegerile de la 9 martie. Votul 
nostru — așa cum arată Manifestul 
—■ va fi votul încrederii dat pre
zentului pe careul trăim, dat glo
riei viitorului Itiminos pe care ni-1 
făurim cu brațele, inimile și mintea 
noastră.

Prin tot ceea cp acest act cetă
țenesc înseamnă, prin responsabili
tatea și angajarea ce decurg din 
el. va fi votul nostru pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
XII-lea al partidului, pentru înflo
rirea scumpei noastre patrii, pen
tru înaintarea fermă a României pe 
calea socialismului și comunismului. 

partid la C.A.P. Secuieni, în circum
scripția electorală nr. 8 Băltăteștl ;

în județul OLT — Ion Albulcțu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului județean de partid, 
in circumscripția electorală nr. 8 Pia
tra Olt ;

în județul PRAHOVA — George 
Ilomoștean, membru al C.C. al P.C.R., 
ministru de interne, in circumscrip
ția electorală nr. 9 Sinaia ;.

în județul SATU MARE — loan Fo- 
riș, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid, in circumscripția «electorală 
nr. 3 Cărei ; .

în județul SIBIU — Albert Klein, 
episcop al Episcopiei evanghelice 
cultul Augustian — Sibiu în circum
scripția electorală nr. 2 — Sibiu-Cen- 
tru ;

în județul SUCEAVA — Aurica 
Mauole, președintele C.A.P. Fălticeni, 
si Catrina Marișca, președintele 
C.A.P. Dolhești. in circumscripția e- 
lectorală nr. 10 Dolhasca ; .

în județul TELEORMAN — Mihail 
Ugrodnic, director tehnic la Combi
natul de îngrășăminte chimice Turnu 
Măgurele, și Vasile Lauric, director 
la întreprinderea de utilaj chimic 
Turnu Măgurele, in circumscripția e- 
lectorală nr. 8 Turnu Măgurele ;

în județul TIMIȘ — Marioara Si- 
minuc, secretar al Comitetului de 
partid, primarul comunei Gearmata, 
și Letiția Florișan, secretar al comi
tetului de partid, primarul comunei 
Mașloc. in circumscripția electorală 
nr. 10 Orțișoara ;

în județul TULCEA — Cristian Bo- 
iahgiu, membru al Comitetului jude
țean de partid, directorul Combina
tului metalurgic Tulcea, și Dumitru 
Anghel, membru al Biroului Comite
tului municipal de partid, directorul 
Șantierului naval Tulcea, in circum
scripția electorală nr.>1 Tulcea ;

în județul VASLUI — Gheorghe 
Cilibxu, membru al C.C. al P.C.R, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, in circumscripția 

_electorală nr. 3 Negrești ;
în județul VILCEA — Rodica 

Nicula, secretar al Comitetului da 
partid, muncitor cizmar la întreprin
derea de piele și incălțăminte „Vîl
ceana". Ioana Antonescu, membru al 
comit'etului de partid pe întreprin
dere. maistru confecții piele la între
prinderea de piele și încălțăminte 
„Vîlceana", și Eugenia Tomescu, 
membru al comitetului de partid pe 
întreprindere, maistru confecții în
călțăminte la întreprinderea de pie
le și încălțăminte „Vîlceana", in cir
cumscripția electorală nr. 5 Lădești:

In județul VRANCEA — Gheorghe 
Stoica, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, în circumscripția electo
rală nr. 3 Panciu.

★ •
în aceeași zl au avut loc. In nu

meroase localități din intreaga țară, 
adunări cetățenești in care au fost 
desemnați candidații pentru alegerile 
de deputați in consiliile populare 
locale.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 șl 15 februarie. In tară : Vreme 
schimbătoare. Cerul va prezenta înno- 
rfiri mal pronunțate în regiunile din 
nordul țării și vor cădea precipitații lo
cale, sub formă de ploaie, lapoviță $i 
ninsoare. In celelalte regiuni, precipi
tațiile vor fi izolate.. Vint slab, pînă la 
moderai, predominind cliri sectorul 
nord-vestic, va prezenta intensificări 
locale în estul țării și in zona de mun
te. Temperaturile miniipe vor fi cu
prinse între minus 7 și plus 3 grade, 
mai coborite la începutul intervalului, 
iar cele maxime între minus 3 și plus 7 
grade, izolat mai ridicate in sudul țării.1 
Pe alocuri se va mai produce ceață- si 
izolat polei. In București : Vremea va 
fi schimbătoare, cu tendințe de ploaie, 
la începutul intervalului. Vînt în gene
ral slab. Ceață în diminuare, se va mai 
produce doar dimineiița și seara. Tem
peratura ușor variabilă. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 4 și zero grade, 
iar'maximele între 2 și G grade.

SZiMS mmo
în ziua de 11 februarie 1980 a înce

tat din viață tovarășul Szekeres 
Alexandru, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., director general adjunct al 
Radioteleviziunii. Române.

Născut la 29 aprilie 1926 în munici
piul Lugoj, județul Timiș, Szekeres 
Alexandru a cunoscut din fragedă 
tinerețe, in calitate de fiu al clasei 
muncitoare, exploatarea regimului 
burghezo-moșieresc. în anul 1945 a 
devenit membru al Partidului Comu
nist Român. îndeplinind, succesiv, 
sarcini in calitate de activist al or
ganizației comuniste de tineret, lec
tor al Școlii superioare de partid 
..Ștefan Gheorghiu", instructor al 
Secției de propagandă a C.C. aLP.C.R. 
în perioada 1963—1979 a lucrat ca 
secretar al comitetelor iudețene Mu
res și Harghita ale P.C.R. La Congre
sul al XII-lea a fost ales membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

Format la școala muncii, educat șl 
crescut de par.tid. activist devotat. 
Szekeres Alexandru a dovedit — în 
întreaga sa activitate — pasiune si 
dăruire în realizarea sarcinilor în
credințate. militind consecvent pen
tru îndeplinirea politicii partidului 
de construire a socialismului, adu- 
cihdu-și contribuția la întărirea con
tinuă a unității și frăției oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, la lupta pentru înflorirea con
tinuă a Republicii Socialiste Româ
nia.

Pentru activitatea sa rodnică, neij- 
tru devotamentul și spiritul de răs
pundere cu care și-a. făcut datoria 
față de partid și patrie, a fost distins 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Amintirea lui Szekeres Alexandru 
va răniîne vie in memoria tovarăși
lor săi de muncă, a tuturor celor 
care l-au cunoscut.
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-1Cronica
Tovarășul Mihgi Dalea, președin

tele Consiliului General A.R.L.U.S., a 
primit, luriit- delegația Asociației de 
prietenie sovieto-română, condusă de 
V. G. Radkin. prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Domo
dedovo, care a făcut o vizită in țara 
noastră cu prilejul aniversării a 32 
de ani de la semnarea primului Tra
tat de prietenie, colaborare și. asis
tentă mutuală dintre România și 
Uniunea Sovietică. '

+
Cu prilejul primei aniversări a 

revoluției islamice în Tran, ambasa
dorul Republicii Islamice Iran la 
București, Pourang Bâharlu, a ofe
rit, luni, 11 februarie, un cocteil.

Au participat Ion Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma-

zilei
șini, Alexandru Mărgăritescu. mi-

• nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface- 

v rilor externe, reprezentanți ai condu- 
’ cerii altor ministere și instituții cen
trale, alte persoane , oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Ambasadorul Republicii Islamice 
Iran la București, Pourang Baharlu, 
a rostit o aloouțiune , la posturile 
noastre de televiziune cu prilejul pri
mei aniversări a revoluției islamice 
in țara sa.

(Agerpres)
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Referindu-se la apropiata întîlnire
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,

tovarășul Todor Jivkov a subliniat
Relațiile dintre România și Bulgaria 

continui si se dezvolte

;1

PROGRAMUL 1

10,00 Teleșcoalâ
11,00 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing, Rel-uărea episo
dului 23

11.50 Telex
12,00 închiderea programului
16.00 Telex
16.05 Teleșcoalâ
16,35 Curs de limbă engleză
16.55 Din țările socialiste e R.P. Polo

nă— repere Industriale a Dansuri 
populare din. Iugoslavia a Calei
doscop cultural din R.P. Chineză

17,20 Almanah pionieresc
17,40 Cîntec mindru românesc — pro- 

.gram muzical folcloric
17.55 îndrumări pentru lucrătorii din 

agricultură o Irigarea culturilor 
agricole o Mijloace mecanizate 
pentru montarea instalațiilor de 
udare .

16,25 întrebări și răspunsuri. Emisiune 
in sprijinul învățămintului politi
co-ideologic. întrebări pe tema : 
Creșterea accentuată a eficientei 
economice — obiectiv de bază al 
tuturor ramurilor economiei na
ționale. Sarcinile organelor și or
ganizațiilor de partid privind ridi
carea calității activității economice 
în toate domeniile. Participă :

prof. univ. dr. Petre Burlolu, prof, 
univ. dr. Gheorglie Cretoiu : prof, 
univ. dr. Niță Dobrdta

36,50.1601 de seri.
19,00 Telejurnal
19,20 în actualitate : pregătirea alege

rilor de la 9 martie
19,36 Din toată inima, un cîntec tării
19,55 Călătorie prin țara mea (X)
20,25 La ordinea zilei în economie — 

Investițiile
20.40 Teatru TV : „Puștile Terezei 

Carrar" de Bertolt. Brecht. Specta
col realizat in colaborare cu Tea
trul Național din Cluj-Napbca

*1.40 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17,30 Colocviile copilăriei. ..Nu filmăm 
să ne amuzăm". Reportaj despre 
activitatea cîtorva cinecluburl pio
nierești. din Capitală

17,4-5 Album coral
18,00 Buletin rutier — informații pentru 

conducătorii auto
18,15 La popasul dorului. Formația ar

tistică „Ciocîrliâ".
18,45 Publicitate .
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 In actualitate : pregătirea alegeri

lor de Ia 9 martie
19,35 Din toată inima, un eintee tării
19,55 Călătorie prin tara m&a (X)
20,25 Film documentar : Continentul de 

gheață (II). Producție a studiouri
lor italiene

21.10 Viața economică a Capitalei
21.40 Telejurnal

pe o linie
SOFIA 11 (Agerpres): — într-o cu- 

vîntare rostită cu prilejul reuniunii 
Consiliului Național al Frontului Pa
triei, Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, re- 
ferindu-se la relațiile țării sale cu 
statele vecine, a subliniat că R.P. 
Bulgaria se pronunță pentru menți
nerea și întărirea păcii și securității, 
pentru ădincirea prieteniei și bunei 
vecinătăți, pentru colaborare și înțe
legere reciprocă între statele din 
Balcani.

ascendentă
Arătînd că relațiile dintre Bulga

ria și România continuă să se dez
volte pe o linie ascendentă, pe baza 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre cele două 
state, Todor Jivkov a spus : „Anul 
trec.ut rii-am întîlnit de două ori cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, am 
examinat și trasat măsurile pentru 

, colaborarea’ viitoare. După cum știți, 
zilele acestea ne 
discuta din nou.
continuă".

vom întîlni și vom 
Deci, buna tradiție

•VARȘOVIA 11 — Trimisul Ager
pres. Gh. Ciobanu. transmite : Luni 
după-amiază, la Palatul științei și 
culturii din Varșovia ș-au deschis lu
crările celui. ’ 
al Partidului 
nez.

La lucrări 
gați reprezentînd toate categoriile so- 

' ciale, dintre care peste 46 Ia sută 
sint muncitori, angajați nemijlocit in 
producție.

La congres sint prezente delegații 
ale partidelor comuniste și muncito
rești din țări socialiste și din țări 
capitaliste, precum și observatori 
partea unor partide 
Europa.

Partidul Comunist 
prezentat dc către o 
să. de tovarășul Virgil Cazacu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Pe agenda de lucru a forumului co
muniștilor polonezi sint înscrise ur
mătoarele puncte : Raportul-program 
ai Biroului Politic iți C.C. al P.M.U.P. 
„Pentru dezvoltarea continuă a Polo-

de-al VIII-lea Congres 
Muncitoresc Unit Polo-
participă 1 847 de dele-

a- .

socialiste
din 
din
re-Român, este 

delegație condu-

niei socialiste, pentru bunăstarea po
porului polonez", care trasează direc
țiile de dezvoltare ale țării in anii 
1981—1985 : Dezbateri asupra raportu
lui Comitetului Central al P.M.U.P. 
privind activitatea desfășurată între 
cele două congrese, precum și asupra- 
Raportului-program al Biroului Poli
tic : alegerea Comitetului Central și 
a Comisiei Centrale . de Revizie ; 
doptarea hotăririlor congresului.

Dezbaterile congresului se vor des
fășura în ședințe plenare, precum și 
in 18 comisii de lucru, ceea ce va 
permite abordarea multiplelor aspec
te ale construcției socialiste din Po
lonia. incepind' cu sarcinile economice 
ale noii etape de dezvoltare in care 
intră țara și continuînd cu cele ale 
perfecționării raporturilor sociale, ale 
creșterii rolului conducător al 
P.M.U.P. in întreaga viață a tării.

Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a prezentat Rapor- 
tul-program al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P. . .

Lucrările Congresului P.M.U.P. 
continuă.
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J.O. DE IARNĂ

Azi, la hochei, România - R.F.G.
NEW YORK 11 (Agerpres). — Cu o 

zi înaintea festivității de deschidere 
a celei de-a 13-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă, la Lake Placid se 
vor desfășura astăzi primele jocuri 
din turneul olimpic de hochei pe 
gheață. Cele 12 echipe participante 
au fost repartizate in două serii pre
liminare, primele, două clasate ur- 
mînd să se califice în turneul final 
pentru locurile 1—4. Forrnațiiie situa
te pe locul trei in grupe vor juca in
tre ele pentru locurile 5—6.

Selecționata României a fost repar
tizată în grupa „albastră", alături, de 
redutabilele formații ale Cehoslova
ciei. Suediei, S.U.A.. R. F, Germania 
și Norvegiei. In primul meci, hocheiș- 
tii români vor întîlni astăzi reprezen
tativa R. F. Germania, urmîrid ca în 
continuare să joace pe rînd cu Suedia 
(la 14 februarie), Cehoslovacia (la 16 
februarie), S.U.A. (la 18 februarie) și 
Norvegia (la 20 februarie).

Nou record al României 
la săritura în înălțime (bărbați)

La Sofia, in cadrul tradiționalului 
concurs internațional de atletism do
tat cu „Cupa F.I.S.U.", sportivul ro
mân Adrian Proteasa a ciștlgat pro
ba de săritură in înălțime cu 2,23 m, 
rezultat ce constituie un nou record 
național pe teren acoperit (vechiul 
record îi aparținea, cu 2,21 m). Per
formanța lui Adrian Proteasa este su
perioară cu-1 cm și recordului națio
nal in aer liber.

O frumoasă victorie a obținut și

Gabriela Ionescu, clasată pe primul 
loc in proba feminină de săritură in 
lungime, cu 6,33 m.

Alte rezultate : masculin : săritura 
in lungime : Tuparov (Bulgaria) — 
7,82 m ; 800 m : Zarkowski (Polonia) 
— 1’50” 3/10 ; aruncarea greutății : 
Șaracev (Bulgaria) — 20,20 m ; femi
nin : 800 m■: Nikolina Stereva (Bul
garia) — 2’01” 4/10.

La întreceri' au participat sportivi 
și sportive din 12 țări.

transmit:
I 

PENTRU RELUAREA CONVOR-, 
BIRILOR 1NTERCOMUNITARE IN 
CIPRU. Ministrul de externe .ai Re- • 
publicii 
declarat că secretarul general al 
O.N.U., '
prinde demersuri, 
citeva zile, pentru reluarea Convor
birilor intercomunitare în problema 
cipriotă.

CONGRESUL AL VI-LEA AL 
PARTIDULUI POPORULUI DIN 
PANAMA și-a încheiat lucrările Ia 
Ciudad de Panama. Au fost alese 
noile organe de conducere ale. 
partidului. Rubcn Dario Souza a 

I fost reales secretar general al Par- 
i tidutui Poporului din Panama.

Cipru, Nikos Rolandis, a

Kurt Waldheim, va între- 
în următoarele

I

ÎN CÎTEVA
® RIO DE JANEIRO 11 (Ager

pres). — în ultimul meci al turneu
lui pe care l-a întreprins in Bra
zilia. selecționata divizionară de 
fotbal a României a jucat la Recife 
cu echipa F.C. Nautico. campioana 
statului Pernambuco. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) în 
favoarea gazdelor, prin golul marcat 
de Marquinhos, în minutul .72, din 
lovitură de la 11 m. Din minutul 40, 
formația română a evoluat numai în 
10 jucători. Ștefănescu. fiind elimi
nat (nejustificat) de pe teren.

® La Charlotte (Carolina, de Nord 
— S.U.A.) s-a disputat întîlnirea de 
box dintre echipele S.U.A. și Cubei.

RÎNDURI
Pugiliștii cubanezi au obținut vic
toria. cu scorul de 6—5. Conform unei 
înțelegeri. Ia categoria grea s-au 
desfășurat două r partide: Angel 
Milian (Cuba) a dispus clar la puncte 
de Woody Clark, în timp ce dublul 
campion mondial și olimpic, cubane
zul Teofllo Stevenson a obtinut o 
victorie la puncte cu 2—1 în fața Iui 
Jimmy Clark,

0 La Bruxelles, !n meci contînd 
pentru competiția de tenis „Cupa 
Davis“ (grupa B a zonei europene), 
selecționata Austriei ă învins cu sco
rul de 3—2 formația Belgiei.

în turul următor, selecționata Aus
triei Va întîlni la București echipa 
României. ’

Ministrul afacerilor externe al României 
primit de cancelarul
VIENA 11 (Agerpres). — Ministrul 

afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, care 
se află in vizită oficială in Austria, 
a fost primit, la Palatul din Ballhaus- 
pțatz, de către cancelarul federal al 
Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. au fost trans
mise șefului guvernului austriac l sa
lutări cordiale și cele mai bune urări.

Evocînd cu plăcere vizita pe care 
a intreprins-o' în România in anul 
1975, primirea sa de .către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, ca și 
convorbirile pe care a avut plăcerea 
să le aibă cu acest prilej, cancelarul 
federal al Austriei a rugat să se 
transmită șefului statului român sa- . 
lutări cordiale, respectuoase,. urări de 
sănătate și fericire.

în cursul întrevederii a foșt i mani
festată satisfacția pentru dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor româno- 
austriece pe olan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural-artistic și 
in alte domenii. Au fost evidențiate, 
de asemenea, perspectivele ampie ale 
aprofundării și diversificării colabo
rării bilaterale in diferite domenii., 
exprimindu-se dorința de a explora 
și valorifica largile posibilități exis
tente in vederea dezvoltării in'conti
nuare a relațiilor româno-austriece. 
S-a acordat o 
girii cooperării 
țări pe plan 
științific.

Efectuindu-se 
privind probleme, majore ale lumii 
contemporane, s-a subliniat cu satis
facție conlucrarea fructuoasă dintre 
România,și Austria pe plan mondial, 
in organizații și conferințe interna
ționale, in promovarea idealurilor 
păcii, destinderii și dezarmării, coope
rării rodnice între state. în cursul 
întrevederii s-a exprimat îngrijorarea 
față de agravarea situației internațio
nale actuale și s-a subliniat necesita
tea rezolvării pe cale politică, prin 
negocieri a tuturor focarelor de con
flict șl încordare, a litigiilor interna
ționale, pentru continuarea politicii 
de pace și destindere. Abordîndu-se 
problema securității și cooperării. în 
Europa, s-a evidențiat dorința comună 
de a acționa în vederea pregătirii te
meinice a reuniunii de la Madrid, 
care trebuie să dea un puternic im-

federal al Austriei
puls.revitaîizării destinderii în Europa 
și in lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, de prietenie.

Convorbiri economice româno-sovietice

atenție specială Iăr- 
bilaterale și în terțe 
economic și tehnico-
un schimb de -vederi l

VIENA 11 (Agerpres). — Luni a 
început vizita oficială pe care o în
treprinde in Austria tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
ai Reppbiicii Socialiste România, la 
invitația ministrului federal pentru 
afacerile externe al Republicii Aus
tria, dr. Willibald Pahr.

în aceeași zi, la Palatul cancela
riei federale din Viena au avut loc 
convorbiri oficiale intre cei doi mi
niștri. Cu această ocazie a fost 
examinată dezvoltarea ascendentă a 
relațiilor dintre cele două țări, trans
punerea in practică a hotăririlor 
convenite de președinții Nicolae 
Ceaușescu și dr. Rudolf Kirchschlăger 
cu prilejul întilnirii la nivel înalt 
româno-austriece, din luna noiembrie 
1978, de la București, privind extin
derea pe multiple planuri a colabo
rării dintre cele două țări.

Cei doi miniștri au făcut un schimb 
de păreri cu privire la problemele' 
majore ale vieții internaționale, ex- 
prirhind voința României și Austriei 
de a depune toate eforturile pentru 
a împiedica evoluțiile negative pe 
plan mondial, înrăutățirea situației 
internaționale; Ei au reafirmat, hotă
rîrea țărilor lor de a acționa pen
tru continuarea pe continentul euro
pean ca și inj întreaga lume a poli
ticii de colaborare, pace și destin
dere, bazată pe egalitate in drepturi, 
pe respectul independenței și suve
ranității naționale, al neamestecului 
in treburile interne, al nerecurgerii 
la i’Ortă și Ia amenințarea cu forța.

La convorbiri au participat amba
sadorul României la Viena. Octavian 
Groza, și ambasadorul Austriei la 
București, dr. Andreas Somogyi, 
funcțiohari superiori ai Ministerului 
federal pentru Afacerile Externe al 
Austriei.

★
Seara, ministrul de externe al Aus

triei a oferit un dineu in onoarea 
oaspetelui român.

S-a toastat in sănătatea președinți
lor Nicolae Ceaușescu și dr. Rudolf 
Kirchschlăger, pentru 
continuă a relațiilor de colaborare 
dintre Republica .Socialistă România 
și' Republica Austria.

dezvoltarea

I

NOI

PA-

RUL — 15,30: 17.46 : 20. PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Cinci seri : POPULAR — 15.30; 
17.30; ISf.SO.
• Frizcrița : COSMOS — 16.30:
17,30: 19.30.
• Pledone Africanul : FLACĂRA 
— 9.30: 12; 15: 17,45 : 20.

MOSCOVA 11 — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu. transmite: Am
basadorul țârii noastre la Moscova, 
Traian Dudaș, a avut convorbiri cu 
K. F. Katușev, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele părții sovietice in Co
misia interguvernamentalâ româno- 
șov.ietică de colaborare economică și 
teh'nico-științifică, și cu I. _V. Arhi
pov, vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri al U.R.S.S. în cadrul con
vorbirilor au lost evocate posibilită
țile de dezvoltare a colaborării e-. 
conomice bilaterale pe multiple pla
nuri, probleme privind schimburile e- 
conomice, dezvoltarea cooperării ro
mâno-sovietice in producția de uti
laje industriale complexe in 
niile electronicii și tehnicii de 
al mijloacelor de transport și 
domenii de interes reciproc.

„Zilele românești" la Liege
BRUXELLES 11 (Agerpres). — La 

Liege se desfășoară manifestările din 
cadrul „Zilelor românești", consacra- 
,te împlinirii a 2050 de ani de la for
marea primului stat dac centralizat și 
independent și centenarului stabilirii 
relațiilor diplomatice dintre România 
și Belgia." Deschizînd manifestările, 
primarul" orașului Liege, Edouard 
Close, a subliniat afinitățile istorice, 
de limbă și cultură între poporul ro
mân și poporul bdlgian, bunele rela
ții existente intre cele două țări, ba
zate pe voința lor de colaborare și 
pace. Vorbitorul a subliniat politica 
activă promovată de. România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu, pe 
plan extern, politică pusă in slujba 
întăririi securității și colaborării în
tre toate popoarele lumii. A luat apoi 
ciivintui ambasadorul României în 
Belgia. Iulian Văcărei.

Cu acest prilej au fost inaugurate

dome- 
calcul. 
în alte

expozițiile. „România azi", „Vestigii 
din Munții Orăștiei" și „Pictori ro
mâni contemporani". .

Un bogat Ștand prezintă publicului 
cărți românești din diferite domenii, 
un loc important fiind consacrat ope
relor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
apărute în limba română și în tra
ducere, în mai multe limbi.

Ansamblul „Ciobănașul!’ din Sucea
va ă prezentat apoi un bogat program 
de cintece și dansuri românești, pri
mit cu viu interes.

La deschiderea acestor manifestări 
au fost prezenți Andre Cools, pre
ședintele Partidului Socialist Valon, 
Gilbert Mottard, guvernatorul pro
vinciei Liege, Marcel Levaux, pre
ședintele Federației din Liege 
Partidului Comunist din Belgia, se
natori, deputați, 
cultură, ziariști.

a

oameni de știință și

Poziția P. C. Italian cu privire 
unui viitor guvern

ROMA 11 (Agerpres). — Luîndcu- 
vînțul la încheierea lucrărilor Con
gresului Federației Tineretului . Co
munist Italian, desfășurat la Rimini. 
Enrico Berlinguer, secretar general 
al Partidului Comunist Italian, a 
reafirmat, duminică, poziția P.C.I. cu 
privire la formarea unui viitor gu
vern. „P.C.I. nu va lua. parte la ne-

la formarea

prevăd participarea 
bază de egalitate cu 
prezente la ' intilni- 

a precizat secretarul general al

gocieri care nu 
sa la guvern pe 
celelalte partide 
re“ 
partidului.

Agenția ANSA subliniază că ase
menea negocieri ar urma să aibă loc 
după Congresul Partidului Democrat 
Creștin, prevăzut să înceapă vineri.

încheierea Congresului P.S. din Japonia

pe ministrul român
ISLAMABAD 11 (Agerpres). - 

Președintele Republicii Islamice Pa
kistan. generalul Mohammad Zia-Ul- 
Haq, a primit pe Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, președin
tele părții române în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-pakistaneză 
de cooperare economică, științifică și 
tehnică, aflat la Islamabad cu prilejul 
desfășurării celei de-a Vl-a sesiuni a 
comisiei. Cu acest prilej, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a fost transmis un mesaj pre
ședintelui Zia-Ul-Haq, împreună cu 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de 
poporul

pace și prosperitate pentru 
pakistanez prieten.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Pakistanului a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu calde urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului . ro
mân — de noi succese în eforturile 
depuse pentru dezvoltarea multilate
rală a tării. ■

Cu prilejul întrevederii au fost 
abordate probleme ale cooperării 
economice româno-pakistaneze.

La întrevedere au participat, am
basadorul României Ia Islamabad, 
Liician Petrescu, și ambasadorul 
desemnat al Pakistanului la Bucu
rești, Ahmed Riazuddin.

TOKIO (Agerpres). — La Tokio 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
44-lea Congres al Partidului Socialist 
din Japonia. Participanții la congres, 
au adoptat Programul de acțiune al 
P.S.J. pe anul 1980. între altele, pro
gramul consacră hotărîrea P.S.J. de 
a colabora cu Partidul Komeito, in
clusiv in alegerile din vara acestui 
an pentru camera superioară a parla
mentului nipon, in vederea constitui
rii unei alternative viabile si pu- . 
ternice care să fie opusă guvernării 
liberal-democraților.

Un Ioc principal în programul de 
acțiune este rezervat analizei situației

politice interne din Japonia. Docu
mentul arată că P.S.J. va continua 
lupta împotriva politicii marilor mo
nopoluri, pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale maselor muncitoa
re, subliniindu-se, în context, impor
tanța pe care o arp tradiționala ofen
sivă de primăvară a oamenilor mun-, 
cii niponi. Alte prevederi ale docu
mentului subliniază hotărîrea P.S.J. 
de a lupta împotriva cursei înarmări
lor, pentru destindere și pace in 
lume.

Participanții la congres l-au ales în 
funcția de președinte al Comitetului 
Central Executiv al P.S.J. pe Ichio 
Asukata.

I COMUNICATUL COMUN publicat 
I la încheierea vizitei în Bahrein a 
președintelui Irlandei, Patrick Hil-

I lery, relevă, intre altele, că părțile 
l subliniază necesitatea unei soluțio- 
I nări negociate a conflictului din 
Orientul Mijlociu, precum și a re-

I cunoașterii drepturilor poporului 
. ; palestinian, inclusiv la crearea unui 

stat independent. Comunicatul sub-
| liniază, de asemenea, necesitatea ca 
toate părțile interesate, inclusib Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti-

, nei, să ia parte la procesul de nego
ciere in vederea realizării unei re-

I glementări globale a situației din 
Orientul Mijlociu.

i

DELEGAȚIA PARLAMENTARĂ| 
CHINEZĂ, condusă de Deng 
Yingchao, vicepreședinte al Comite- i 
tului Permanent al Adunării Națio- I 
nale a Reprezentanților Populari a1 
R, P. Chineze, și-a încheiat vizita 
de prietenie efectuată în Thailanda. I 
După cum precizează agenția Chi- | 
na Nouă, in cursul vizitei. Deng 
Yingchao a fost primită de regele I 
Bhumibol al Thailandei și a avut 
convorbiri cu președintele Adunării1 
Naționale, Harin Hongsakul, și cu, 
primul ministru, Kriangsak Cho- 
manan. >

CONSILIUL NATIONAL AL ■ 
PARTIDULUI COMUNIST. FRAN
CEZ s-a întrunit in suburbia 'puri- ■ 
ziană Bobigny. Timp de. doua, zile, 
peste 500 de delegați au dezbătut 
tema înscrisă pe ordinea de zi 1 
„Intelectualitatea, cultura si inainta- 
rea democratică spre socialism". I 
Raportul pe această temă a fost 
prezentat de Guy Hermier, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al. 
P.C.F.

SENTINȚA ÎN PROCESUL DE 
LA K0LN. Tribunalul din Koln, . 
care a judecat procesul a trei I 
foști ofițeri SS implicați in . de- 1 
portarea din Franța în lagărele 
de exterminare naziste a zeci de I 
mii de evrei, in ■ timpul celui | 
de-al II-lea război mondial, a pro
nunțat joi sentințele Împotriva a- | 
cestora.. Principalul, inculpat — 
Kurt Lisehka. fost adjunct al șefu
lui Gestapoului din capitala fran- . 
ceză, in timpul ocupației naziste, a I 
fost condamnat la 10 ani închisoa- ■ 
re, Herbert Martiri Hagen — la 12 
ani închisoare, iar Ernst Hein- I 
richson — la șase ani de deten- | 
țiune. în timpul desfășurării aces- 

durat aproape i 
Germania, cit | 
avut loc 
cărora au 
criminale

tui proces, care a 
doi ani. atit in R.F. 
și in alte țări, au 
monstrații in cadrul 
înfierate practicile 
celui de-al Ill-lea Reich. I

MASURILE SEVERE DE AUS-1 
TERITATE ECONOMICĂ ADOP
TATE ÎN DANEMARCA in decern- 1 
brie 1979 vor avea ca efect redu- . 
cerea cu aproximativ 6,5 Ia sută a I 
salariilor reale — a apreciat primul • 
ministru danez, Anker Joergcnsen, 
intr-un articol publicat de cotidia-1 
nul „Berlingske Tidendc". El a re- I 
levat că guvernul intenționează să 
promoveze in continuare măsurii- 
dc austeritate.

de- 
fost 
ale

Constructorii la întrecere cu Vitosa

• Destine : CENTRAL
11.36: 13,30: 15,30: 17.30: 19.30.
• O nouă inimi : TIMPURI 
-- 15 : 17,15 ; 19,30,
• Camionul de curși lungă :
TRIA — 9: 11: 13 15: 15.30: 17,.45:
20, FESTIVAL — 9; 11.15: 13.30:
15.45: 18 : 20.15. MODERN —' 9;
11,15; 13.30; 15.45: 18: 20.15.
e Colosul din Rhodos : BUCU-. 
REȘTI — 9.30: 12,30: 16; 19.15. LU
CEAFĂRUL — 9: 11,45;. 14.15; 17;

.19.45. FEROVIAR — 9: 11.30: 14.15: 
17; 19.45. FAVORIT 8.45: 11.30: 
14.15: 17: 19.45,
• Cumpăna : SCALA — 9.30 :■ 11.30: 
13,30: 15.30: 17.30: 19.30. CAPITOL
— 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18 ; 20.
FLAMURA — 9: 11: 13.15: 15.30;
17.4-5: 20.
a Domnul Miliard : PALATUL
SPORTURILOR SI CULTURII — 
17:30.
o Rug ?I flacără : EXCELSIOR — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15. TO
MIS — 9: 11: 13.15: 15.30: 17.45: 20. 
VICTORIA — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 
i;:": 20.15:
• Copiii lui Sanchez : CINEMA 
STUDIO — 10; 1-2: 14: 16: 18: 20.
• Prințesa pe un bob do mazăre
— 9 15- 11: 12.45. Alibi pentru un
prieten - 14,30: 17: 19.30 : DOINA. 
a Cine, mă strigă : GIULESTT —
9: 11 : 13.15: 15.30: 17.45: 20. ARTA
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18 : 20.
a Un polițist incomod : GRIVIȚA
— 9: 11,15: 13.30: 15 45: 18 ; 20.15.
FLOREASCA — 9: 11: 
17.45; 20. GLORIA — 
13.30: 13.45: 18: 20.15.,
• Totul pentru un cîntec : DA
CIA _ 9; 11,15: 13.30: 13.45: 13 : 20. 
a Moarte pc Nil : BUZESTI 
9,30: 12.30: 16: 19. VOLGA -- 9:

• A patra înălțime : DRUMUL 
SĂRII — 16: 18: 20.
q Popeye marinarul : BLCEGI — 
13.30: 17.30: 19.30. . M
A Nici o dovadă pentru crimă : 
FERENTARI - 13.30: 17.30: 19.30.
a Safari Express : AURORA — 9: 
11.13: 13.30: 15,45: 18: 20,15.
a Răzbunarea panterei roz: LIRA 
_  10; 12:..15 30: 18: 20. MUNCA — 
9* 11.15: 13.30: 15.45: îs: 20.
e Chemarea primăverii : COTRO- 
CENI — 13: 17.15: 19 30.-
• Doctorul Poenaru : PACEA — 
15.30: 17 30: 19.30.
e Omul care ne trebuie : VIITO

13:
9:

I teatre
• Teatrul National (sala mică) :
însemnările unui necunoscut 
(spectacol aminat din 2.II.) —
19.36, (sala Atelier) : Trei pe o 
bancâ ■*** 19
• Ftadioteleviziunea Română (ștr. 
Nuferilor) : Ciclul „JOHĂNN SE
BASTIAN BACH“. Dirijor : Râz- 
van Cernat — 20.
• Opera Română : Aida — 19.
a Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30. .
O Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19; (sala Grădina Icoanei) : In
terviu — 19.30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 
19.30.
• Teatrul Foarte Mic : O parte 
dintr-o pasăre — 20.
• Teatrul de comedie : Plicul — 
19.30.
O Teatrul „NOttâra" . (sala Ma- 
gheru) : Coriolan — 19.30: (sala
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
n Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragă mincinosule — 19.30: 
(sala Giulești) : Dragoste pericu
loasă— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase". (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30: (sala Vic
toria) : Boema ride, etntă și dan
sează — 19,30.
a Teatru! „Ion Vasilescu" : Pia
tră Ia rinichi — 19.30.
• Ansamblul artistic „Ransodia 
română" (sala Studio) .- De dor. 
de dragoste — 19.
o Teatrul „Ion Creangă" : Păpușă 
cu pictorul rupt : Pufușor și Mus
tăcioară — li): Trei grăsani — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Strada 
prieteniei — 17.
• Circul București : „Atracțiile 
circului bulgar” — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
D-a)e carnavalului — 19.30.

Pentru garantarea desfășurării in bune condiții 
a scrutinului din Rhodesia

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI ZAMBIEI
LUSAKA 11 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Lusaka, președin
tele Zambiei. Kenneth Kaunda. a 
făcut cunoscut că a cerut primului 
ministru . al Marii Britanii. Margaret 
Thatcher, să intervină în Rhodesia, 
pentru a se. pune capăt deteriorării 
situației și pentru ca apropiatele ale
geri să fie intr-adevăr libere. Pre-

ședințele a menționat, de asemenea, 
că s-a cerut autorităților britanice să 
procedeze la o întărire a forțelor 
Commonwealthului prezente în Rho
desia, pentru ca acestea să poată ga
ranta desfășurarea în bune condiții-a 
scrutinului. Președintele a exprimat, 
totodată. îngrijorarea față' de modul 
in care acționează, in prezent, au
toritățile britanice in Rhodesia.

ATENTAT EȘUAT ÎMPOTRIVA LUI ROBERT MUGABE
SALISBURY (Agerpres). După cum 

informează agențiile internaționale 
de presă, Robert Mugabe, copre
ședinte al Frontului Patriotic Zim
babwe. președintele Uniunii Naționa
le Africane Zimbabwe (Z.A.N;U.). a 
fost ținta unui atentat eșuat. Surse 
ale poliției precizează că o bombă a 
explodat in timpul trecerii convoiului 
de mașini ce-1 însoțea pe liderul 
Z.A.N.U. în drum spre aeroportul din 
Fort Victoria, localitate din centrul 
Rhodesiei. unde Robert Mugabe se 
afla cu prilejul unui miting electoral 
al partidului său. în perspectiva ale
gerilor ce vor avea loc luna aceasta. 
Bomba a explodat după trecerea

automobilului in care se afla Robert 
Mugabe. .Patru. persoane au fost ră- 

■ riite.
★

Robert Mugabe i-a convocat luni 
pe principalii săi colaboratori si con
silieri 
bleme

‘ cadrul 
mează 
tional.
măsurile de securitate ce se impun a 
fi adoptate după recentele tentative 
de asasinat comise împotriva lui Ro
bert Mugabe si. a unora dintre prin
cipalii săi colaboratori..

politici pentru a discuta pro- 
privind strategia partidului în 
campaniei electorale — infor- 
agenția United Press Interna- 
Sînt examinate, totodată, și

Demonstrații antifasciste
, <3

BONN 11 (Agerpres). — Puternice 
demonstrații de protest și antifascis
te au avut loc, la sfîrșitul sâptâmi- 
nii trecute, la Frankfurt pe Main, 
unde se desfășura congresul ds con
stituire a unei noi organizații neo
naziste autointitulate „Mișcarea popu
lară socialistă din Germania". După 
cum precizează agenția D.P.A., „popu- 
iar-socialiștii". sint răspunzători de

la Frankfurt pe Main
ciocnirile sîngeroase care s-au pro
dus la 12 ianuarie in centrul orașu
lui Frankfurt pe Main și care s-au 
soldat cu rănirea a zece persoane. 
O parte din membrii rioului partid 
provin din „Grupul de sport și luptă 
Hoffmann", organizație de extremă 
dreapta, dizolvată recent de autori
tățile vest-germane ca. fiind anticon
stituțională.

De mai bine de un an de zile, au
torii proiectului de sistematizare a 
Sofiei, dornici să se ia Ia ‘întrecere 
cu cel mai inalt pisc al Vitoșei, 
Cerni Vrih, au anunțat intenția lor 
de a proiecta și construi în perime
trul orașului blocuri-turn cu înălțimi 
de peste două ori mai mari decît 
cele realizate pînă atunci. Și iată că 
proiectele lor au început să se ma
terializeze.

, „Zona B-5" a capitalei bulgare a 
intrat în actualitate in luna decem
brie a anului trecut, cind construc
torii au raportat terminarea și 
predarea' către beneficiari a prime
lor 270 de apartamente dintr-un an
samblu proiectat să totalizeze in 
final aproape o mie. Succesul lor — 
pentru că predarea s-a făcut înainte 
de termenul planificat — avea o 
triplă semnificație. în primul rînd, 
îmbogățirea zestrei edilitare a ora
șului, apoi înregistrarea unui nou re
cord pe „verticală" — cele două 
blocuri de 24 și, respectiv, cțe 
26 etaje fiind cele rhai inalte con
strucții de locuințe din Sofia — si. in 
sfitșit. faptul că aici, pe șantierul 
„Zonei B-5". ,s-au experimentat noi 
formule de organizare a muncii, ba
zată pe folosirea așa-numitelor „e- 
ehipe tehnologice" care preiau in 
totalitate execuția unui bloc : de la 
fundații, la cheie.

Amănunte despre activitatea „echi
pelor tehnologice" ne-a furnizat in
ginerul Liubomir Gamanov. consilier 
al ministrului construcțiilor și mate
rialelor de construcții. Nu insă îna
inte de.a trece împreună in revistă 
roadele acestei politici materializate 
în zeci de blocuri cu mii^și zeci de 
mii de apartamente.

Astfel, dinamica acestui sector al 
investițiilor pune in evidentă faptul 
că, in timp ce în cincinalul 1966— 
1970, in orașele Bulgariei s-au înălțat 
blocuri totalizind 132 000 de aparta- 
riiente, iar in perioada 1971—1975, 
altele cu 194.000, in actualul cincinal, 
numărul lor total se va ridica ia 
420 000 apartamente. Adică, aproape 
jumătate de milion de familii vor 
primi cheia noului apartament. Expli
cația unui asemenea ritm in con
strucțiile de locuințe rezidă in ho.tâ- 
rîriîe luate de- Plenara C.C. al 
P.C.B. în anul 1972, conform cărora 
unul din obiectivele strategice majore 
ale partidului. în domeniul politicii 
sociale, îl reprezintă rezolvarea „pro
blemei locuințelor".

Pentru atingerea acestui obiectiv,

specialiștii ministerului de resort au 
elaborat programe detaliate care pun 
de acord, pentru fiecare județ in 
parte, resursele cu ' nevoile exis
tente. Fundamentate pe o bună 
bază materială, consolidată în mod 
deosebit în anii actualului cincinal 
prin construcția a-14 noi fabrici de

însemnări de călătorie 

din R. P.

prefabricate, denumite pe drept cu
vin t „combinate de case", cu o ca
pacitate totală de 55 000—58 000 apar
tamente pe an, programele prevăd ca 
50—55 la sută din numărul total de 
locuințe să fie construite din pa
nouri mari prefabricate și doar 5—6 • 
la sută prin metoda tradițională a. 
betonului monolit. Această schimba
re de pondere asigură condiții pen
tru o mai intensă industrializare a 
lucrărilor dc pe șantiere si pentru 
atingerea unei productivități sporite.

..Nu ne ajunge mina de lucru, mi-a 
spus inginerul Gaman'ov. De aceea.

.>
ne punem mari speranțe în indus
trializarea șantierelor. După calcule
le noastre, un muncitor care lucrea
ză pe un șantier unde se folosește o 
metodă tradițională de execuție are 
o productivitate de numai 0,9—1 
apartamente pe an, iar în condițiile 
lucrului cu metode moderne.; in
dustrializate, ajunge pinâ la 2 apar
tamente pe an. Dacă organizăm lu
crul cu ajutorul „echipelor tehnolo
gice", atunci productivitatea lui 
crește la 2,3—3 apartamente pe an. 
O „echipă" compusă din 94—120 
muncitori reușește să execute intr-un 
an 210—280 și chiar 300 apartamente. 
Pe aceste căi vom reuși să atingem 
obiectivul strategic stabilit pentru do
meniul construcțiilor de locuințe".

înainte de a lua sfîrșit, convorbi
rea noastră a fost întreruptă de un 
telefon. Cineva dintr-un județ recla
ma unele greutăți in aprovizionarea, 
cu prefabricate și solicita ministeru
lui aprobare pentru schimbarea teh
nologiei. perogarea nu s-a aprobat.

„Fără fermitate in infăptuirea pro
gramelor stabilite, a ținut să spună 
specialistul bulgar, nu vom ajunge 
'acolo unde ne-am propus".

, C. AMARIȚEI

Un nou cartier de locuințe în capitala R.P. Bulgaria
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