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Ieri si-a încheiat lucrările
■1
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adoptînd, în spiritul hotărîrilor Congresului al Xll-lea al partidului, 
măsuri importante care vor da un nou impuls eforturilor 
de perfecționare continuă a învățămintului de toate gradele din țara 
noastră, activității de formare a constructorilor socialismului 
și comunismului, a omului nou cu o înaltă conștiință revoluționară

Marti, 12 februarie, s-au încheiat 
lucrările Congresului educației și 
învățămintului.

în ultima zi, în cadrul dezbaterilor 
generale au luat cuvîntui tovarășii : 
Valentina Dan, conferențiar universi
tar, secretar al comitetului de partid 
al Universității din Galați, Gheorghe 
Petrescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Elena Hăprean, educatoare 
Ia grădinița nr. 4 din Sebeș, județul 
Alba, Gavril Musca, director general 
adjunct al Institutului Central de 
Cercetări Chimice, Antonia • Bădîrcca, 
învățătoare la Școala nr. 5 din Curtea 
de Argeș. Alexandru Iancu, directo
rul Liceului industrial din Motru, ju
dețul Gorj. Dumitra Antonie, mun
citoare, Erou al Muncii Socialiste, de 
la întreprinderea „Electroputere" din 
Craiova, Ladislau Lorincz, vicepre
ședinte al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară. 
Maria Cristeâ, profesoară la Liceui 
industrial nr. 6 din Satu Mare. loan 
Puia, rbctorul Institutului agronomic 
din Cluj-Napoca, Niculina Bălineanu, 
președintele comitetului cetățehes.c 
de'părinți de la Școala 'rin 3 'din Tttl- 
cea, Dumitru Necșoiu, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R;, Filofteia Negruțiu, prorector 
al Universității din Brașov, Gheorghe 
Șincu, directorul Liceului industrial 
nr. 1 din Hunedoara, Gheorghe Scrip- 
caru, rectorul Institutului de medicină 
și farmacie din Iași, Viorica Piscoi, 
inspector școlar general al județului 
Bihor, Ion Dîrjan, inspector școlar 
general adjunct al județului Mara
mureș, Cristina Luca, secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Ion Ceaușescu, ad
junct al ministrului agriculturii și in
dustriei alimentare, Angela Floareș, 
profesoară la Liceul de matematică- 
fizică din Botoșani, Badea Negreanu, 
directorul școlii din satul Beiu, 
comuna Storobăneasa, județul Te
leorman, Elena Ene, președinta 

, Comitetului Uniunii sindicatelor 
din invățămînt, știință și cultu
ră, Francisc Izsak, directorul Liceu
lui de matematică-fizică din Sfintu 
Gheorghe, județul Covasna, Bratu 
Păun, prorector al Academiei „Ște
fan Gheorghiu", Mihaela Dancău, 
studentă la Institutul de medicină din 
Timișoara, Gheorghe Dragomir, mais
tru la întreprinderea de utilaj chi
mic „Grivița. roșie" din București, 
Ecaterina Nichifor, învățătoare la 
Școala generală nr. 29 din'Galați, 
Constantin Arseni, profesor la Insti
tutul de medicină și farmacie din 
București, președintele Comitetului 
Central al Organizațiilor Democrației 
și Unității Socialiste, Ioana Condrut, 
profesoară la școala din comuna 
Șuța-Seacă, județul Dîmbovița, Mi
hai Gafițeanu, rectorul Institutului 
politehnic din Iași, UIrike Schoppel, 
educatoare la grădinița nr. 1 din Rîș- 
nov, județul Brașov, Florin Tănăses- 
cu, directorul Institutului de cerce
tare științifică și inginerie teh
nologică pentru industria electro
tehnică din București, Radu Voi- 
nea, rectorul Institutului politehnic 
din București, Constantin Boștină, 
președintele Consiliului Național al 
Organizației pionierilor, Cristofor
(Continuare în pag. a IV-a)

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Participants la primul Congres al educației și învă- 

tămintului, cel mai larg, mai reprezentativ și mai de
mocratic forum din istoria învățămintului românesc, 
organizat din inițiativa dumneavoastră, vă adresează, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai alese sentimente de recunoștință pentru grija per
manentă pe care o purtați dezvoltării învățămintului, 
perfecționării șale coptipiie în pas cu qeripțele pro
gresului economic și- social ăl patriei, ăl cunoașterii 
umane, pentru condițiile minunate în care ne desfășu
răm activitatea, pentru posibilitățile neîngrădite de 
care se bucură astăzi toți tinerii României, fără deose
bire de naționalitate, de a se pregăti pentru muncă și 
viată, de a-și dezvolta și afirma plenar capacitățile creatoare.

întregul popor vă datorează, mult stimate tovarășe 
secretar general, viziunea științifică modernă asupra 
școlii ca factor fundamental de civilizație, de formare 
a specialiștilor necesari tării, de progres științific și 
cultural. Concepția și orientările dumneavoastră cu 
privire la integrarea învățămintului cu cercetarea, pro
iectarea și producția, Ia așezarea sa pe baze noi, revo
luționare, amplifică fără precedent rolul acestuia în 
edificarea noii societăți și continua propășire a patriei, 
asigură însușirea de către tinăra generație a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, formarea de specia
liști cu un profil larg, cu o gindire cutezătoare, capa
bili să se adapteze rapid nevoilor producției materiale, 
științei și tehnicii contemporane, totodată, angajarea 
fermă a cadrelor didactice și tineretului studios în în
făptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al Xll-lea 
al partidului, în dezvoltarea eeonomico-socială a țării, 
în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregii noastre națiuni.

Ne facem o datorie de onoare de a exprima și cu 
acest prilej aleasa noastră stimă și recunoștință tova
rășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, sa
vant de renume mondial, militant de seamă al parti
dului, pentru aportul considerabil la așezarea invăță- 
mintului pe baze științifice, la dezvoltarea capacității 
acestuia de integrare a studiului cu cercetarea științifi
că și cu producția materială.

La încheierea lucrărilor primului Congres al educa
ției și învățămintului vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că<- înțelegînd marile responsabi
lități ce revin slujitorilor școlii, am dezbătut și adoptat 
hotărîri de importanță deosebită pentru ridicarea ni
velului calitativ al învățămintului de toate gradele, am 
analizat critic și autocritic modul în care am muncit 
pină în prezent, exprimîndu-ne hotărîrea fermă de a 
ne îmbunătăți stilul și metodele de muncă, nivelul de 
pregătire profesională și politică, măiestria didactică 

” pentru a forma tinăra generație la nivelul exigențelor 
superioare impuse de nevoile sbcietății noastre socialiste.

Documentele aflate Ia ordinea de zi a Congresului, 
elaborate pe baza hotărîrilor Congresului al Xll-lea al 
partidului, a indicațiilor dumneavoastră, au fost dezbă
tute cu responsabilitate, în centrul discuțiilor situin-

du-se stabilirea căilor și modalităților concrete de în
făptuire a lor in activitatea noastră de zi. cu zi, perfec
tionarea conținutului și calității întregului proces in- 
structiv-educativ, de îndeplinire a sarcinilor ce revin 
învățămintului în asigurarea forței de muncă necesare 
dezvoltării economice și sociale a tării, de formare a 
omului nou, constructor activ, competent și conștient al 
socialismului și comunismului .

însufltețiți--d‘e: caldele aprecieri *§i-îhdemmi£î'  pe care*  
ni le-ați adresat și de la tribuna Congresului nostru, 
participanții Ia dezbateri au subliniat cu vigoare hotă
rîrea unanimă a tuturor cadrelor didactice, elevilor și 
studenților de a îndeplini neabătut politica partidului 
și statului nostru în domeniul învățămintului, indica
țiile dumneavoastră de o deosebită însemnătate princi
pială și practică privind creșterea rolului școlii în edu
carea comunistă, patriotică și revoluționară a elevilor 
și studenților, in formarea tineretului în spiritul con
cepției materialist-dialectice despre lume și viată, al 
înaltelor îndatoriri ce Ie au fată de tară și popor, al 
prieteniei și frăției între toți cei ce muncesc, fără deo
sebire de naționalitate, al hotărîrii de a munci cu toate 
forțele și capacitatea pentru propășirea scumpei noas
tre patrii, România socialistă.

întreaga desfășurare a lucrărilor Congresului repre
zintă o dovadă elocventă a creșterii conștiinței celor 
cărora partidul, dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le-ati încredințat misiunea de înal
tă responsabilitate de a pregăti și educa generațiile 
care vor prelua și duce mai departe lupta și tradițiile 
glorioase ale înaintașilor, efortul și munca neobosită a 
generației prezente, adăugind noi și durabile realizări 
operei de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Românfei spre comunism, de 
continuă înflorire și înălțare a patriei.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, că întregul personal didactic 
este puternic mobilizat pentru traducerea în viată a 
istoricelor hotărîri ale Congresului al Xll-lea al parti
dului, pentru realizarea unei noi calități și în activita
tea instructiv-educativă în învătămîntul de toate 
gradele.

în numele tuturor cadrelor didactice, al elevilor și 
studenților ne angajăm în fața partidului și poporului, 
a dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tova
rășe secretar general al partidului, că vom acționa in
tr-o deplină unitate — educatoare, învățători, profe
sori, cadre didactice de pe întreg cuprinsul patriei, ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționalități — pen
tru ridicarea învățămintului la nivelul răspunderilor și 
exigentelor pe care Ie pune în fata sa dezvoltarea 
României în etapa actuală, pentru a asigura formarea 
omului nou, cu o temeinică pregătire profesională și 
un larg orizont științific și cultural, cu o conștiință îna
intată, revoluționară, devotat trup și suflet partidului, 
patriei și poporului, cauzei construirii socialismului și 
comunismului în tara noastră, a progresului și păcii în 
întreaga lume.

CONGRESUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMINTULUI

o

CHEMAREA 
Congresului 
educației și 

învățămintului 
către toate 

cadrele didactice 
din Republica 

Socialistă 
România
în pagina a lll-a

•ț.

INVESTIȚIILE- 
cheia de boltă a progresului

Spicuim din „Enciclopedia Româ
niei" apărută în 1938 : „Noi nici nu 
am dispus de capitaluri, nici nu 
ne-am străduit a încuraja cîndva, pe 
bază de politică de stat, formarea ca
pitalului românesc... Cu bugete de 40 
miliarde lei, din care nici zece la sută 
nu se folosesc in investita producă
toare de sporuri de venituri, ar trece 
încă multe zeci de ani pină să ne 
închegăm economiceste".

Consecințele acestei „politici" de 
investiții? Sînt relevate chiar in lu
crarea amintită : „Randamentul agri
col la hectar foarte redus : căi de 
comunicație insuficiente si în stare 
foarte rea; tot exportul nostru se 

■ face cu vapoare străine ; comerțul si 
industria sînt. în mare parte, in alte 

. mîini decît românești".
Marile succese, fără precedent în 

istoria țării, pe care le-am dobindit 
în anii socialismului în creșterea sus
ținută a forțelor de producție, în rea
lizarea unei industrii moderne, de 
înalt nivel tehnic, în dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii, a celorlalte 
ramuri ale economiei naționale. în 
ridicarea continuă a nivelului de trai 
al întregului popor sînt indisolubil 
legate de politica științifică, realistă 
a partidului de investiții, de alocare 
în acest scop a unei părți însemnate 
din venitul național. Harta tării stă 
mărturie certă marilor transformări 
înnoitoare care au avut loc în anii 
ce au trecut de la preluarea mijloa
celor de producție de către clasa 
muncitoare, a realizărilor pe plan 
economic și social, mai ales din ulti
mii 15 ani și, cu deosebire, în legisla
tura pe care o încheiem.

Români, maghiari, germani 
alte naționalități, muncitori, 
intelectuali, bărbați și femei, 
și vîrstnici, toți cetățenii 
egali, fii devotați ai României
liste, ne-am străduit continuu 
acești ani, am dat numeroase bătălii, 
am învins numeroase obstacole, am 
pus munca, aspirația și încrederea în 
mai bine la temelia unor ample pro
grame de investiții. Bunăoară,

în acest cincinal, volu
mul total al investițiilor 
— de circa 970 miliarde 
lei — este practic eggl 

- cu investițiile realizat? 
în cele trei cincinale 
precedente,

asigurîndu-se, pină în 1980, punerea 
în funcțiune a peste 2 800 capacități 
noi industriale și agrozootehnice mai 
importante, modernizarea și reuti- 
larea a numeroase întreprinderi și 
secții. Și astfel, inima puternică a 
industriei, 
prins noi 
civilizație 
porului.

Am pus 
melia înfloririi și ridicării la o 
ternică viață industrială a tuturor ju
dețelor și zonelor patriei noastre, 
creîndu-se condiții ca

în 1980 toate județele 
să dispună de capacități 
pentru realizarea unei 
producții industriale de 
10 miliarde lei,

față de 21 în anul 1975. Și astfel, pe 
• masa țării am așezat mai multă 

. pline, mai multă bucurie. Am pus

si de 
țărani, 
tineri 
liberi, 
socia- 

în

a economiei naționale a 
accelerații de progres, de 
socialistă, spre binele po-

efortul de investiții la te- 
pu-

economiei naționale, 
a bunăstării poporului

munca și eforturile noastre creatoare 
la temelia celor

circa 900 000 de aparta
mente, peste 240 000 noi 
locuri în cămine munci
torești, 13 400 săli de 
clasă, 32,400 locuri în. 
crețe; 118000 locuri îp 
grădinițe de copii

și- a celorlalte obiective social-cul- 
turale realizate în perioada 1976—1980. 
Și din acest uriaș și puternic flux 
de energie s-a inălțat, față de 1938, 
o industrie de peste 53 de ori mai pu
ternică, acum, în anul în care cu toții 
sintem chemați să dăm .votul nos
tru candidaților ” ' ’ ’ ~
crației și Unității

Sub conducerea 
gătim pentru noi 
noi trepte pe calea progresului eco- 
nomico-social al țării. Cum va fi 
viitorul ? Ne-a preocupat și ne preo
cupă cu maximă și patriotică răspun
dere. El este prefigurat limpede în 
documentele celui de-al Xll-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
în Programul partidului. Putem spu
ne cu îndreptățită mîndrie că prin 
ceea ce construim azi punem temelie 
mărețelor înfăptuiri de miine, bună
stării noastre, nu numai de acum, ci 
și în viitor. Ținînd seama de aseme
nea imperative fundamentale, pen
tru îndeplinirea sarcinilor de dez-

Frontului Demo- 
Socialiste.
partidului ne pre- 
victorii, să urcăm

voltare economico-socială a tării, îp 
anul acesta volumul total al investi
țiilor în economia națională va fi de 
244,5 miliarde lei, iar în cincinalul 
viitor — de 1 300—I 350 miliarde Iei, 
superior întregului volum efectuat 
între anii 1951—1975 și de peste 20 
de ori mai mare decît cel din peri
oada 1951—1955. în cincinalul viitor 
.voi*.,'fi  construite, peste .1 200 noi ca
pacități și rriodetnizate circa 1100 
unități industriale importante, vor fi 
create 375 noi capacități în agricul
tură, vor fi construite 1 100 000 apar
tamente, precum și numeroase alte 
pbiective 
urmare a 
investiții,
ajunge în 1985 la 3 000 miliarde Iei, 
din care 77 la sută productive.

Rodnicia politicii partidului de in
vestiții, impulsul pe care ea îl va da 
și de aici înainte înfloririi economice 
și sociale a tuturor zonelor tării, 
apropierii României de nivelul econo- 

' mic al statelor dezvoltate industrial 
sînt hotărîte de munca noastră liarni- 

. că și plină , de abnegație dăruită 
patriei.

Să întărim zi de zi votul nostru de 
Ia 9 martie prin fapte puse în slujba 
accelerării progresului economico- 
social al țării, prin noi succese în 
opera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate I

sociale și' culturale. Ca 
înfăptuirii programului de 
fondurile fixe totale vor

Iile ȘTEFAN

— Pe Calea Griviței,— 
în căutarea amintirilor

Nostalgia călătoriilor 
cred că s-a născut încă 
din timpul copilăriei mele 
cînd, dinspre Podul Grant 
spre Cuțarida si groapa 
lui Ouatu veneau trîmbe 
de fum cernind o măzări- 
che neagră, zgrunturoasă 
deasupra maidanelor. Par
fumul feroviar mi-a ră
mas si acum în nări. Era 
Coty-ul nostru, al sără
canilor ; el ne evoca pa
chetele de țigări ce miro
seau dumnezeesc golite 
și aruncate pe ferestrele 
sleepingurilor, narcoticul 
băieților cam nemîncati, 
cam învățați cu ciordeala 
Si cu altele. Trei lucruri 
nu vor dispare niciodată 
din memoria mea afecti
vă : mirosul de tren, pei
sajul pestriț al cioburilor 
de sifon risipite pe un 
pămînt sterp, în care jo
cul soarelui la amurg con
struia adevărate caleido- 
scoape, și zgomotul de 
cascadă al prăbușirii gu
noaielor de la rampa unde 
orașul bogat al altora ne 
oferea, resturile sale...

Trec din cînd în cînd, 
melancolic, prin cartierul 
acela ce-și pierde vechea 
identitate. Fosta mea Fi
lantropie (cu casele ei cu 
geamlicuri colorate ca la 
bilei, cu grădini în care 
creșteau niște parafe roșii 
si galbene deasupra unor 
tulpini multiplicate ca o 
junglă si izineau mușețe
lul si iarba pălită, coaptă 
în soarele de iulie) s-a 
modernizat. Cînd. mă în
torc să privesc spre fostul 
Han Galben, rămas numai 
o ruină de lemn pe o rină, 
pe care edilii vor să-l 
restaureze si de aceea îl 
cruță, nu mai recunosc 
vechea mea Cale a ne
gustorilor, în ediția a 
doua, prima fiind Grivița, 
cea a ceferiștilor. Un 
magazin Materna, uriaș, 
dominînd ^bulevardul, pri

vește spre fosta barieră a 
Constanței, unde cele două 
ieșiri din labirintul car
tierului . meu se uneau. 
Zidurile albe, galbene. și 
roșii, mergînd de la varul 
aseptic la paliditatea ita
lici a ceramicei și la 
purpuriul cărămizii, lăsa
te natur. îmi evocă pros
pectele unor stațiuni bal
neare pe care le vedeam 
in urmă, cu 25 de ani nu
mai în revistele străine. 
Sudoarea națională din 
care s-au construit peste 
tot astfel de căi ale civili
zației . și prosperității so-

grei cînd mi-a fost dat să 
văd actul tragediei din 
’33, să aud clănțănitul mi
tralierelor secerînd viețile 
părinților, unchilor si fra
ților noștri si să văd 
semnele negre ale doliu
lui unanim ce cuprinsese 
mahalaua noastră, flutu- 
rînd în recele februar, de 
neiertat. Acolo e încă 
Școala în care am primit 
cununițele de premiu, mai 
încoace se afla un ' cine
matograf cu nume de fe
meie, Lia, dispărut sub 
tirnăcop ca să facă loc 
unui început de bulevard

însemnări de Eugen BARBU

cialiste, si anume, mai 
întii, acolo unde astfel de 
clădiri erau rare. își arată 
dobînzile sale feerice: Bu
levardul 1 Mai, cum i se 
spune acum, e mai falnic 
decît vechea Grivița (care 
a fost și ea ridicată nu
mai pe o parte, dedgam- 
dată, si lăsată din mistrie 
pentru o altă vîrstă de 
mai încoace, cînd, sper, 
cineva va cere locuitori
lor de pe acest spațiu ur
ban să mai dea cu var pe 
zidurile încercate de abu
rii de locomotivă), dar 
sufletul meu tot pe aici 
trage. Pe dreapta, cum te 
duci de la Podul Grant, 
intrat el însuși intr-o mo
dernizare ce-l va face de 
nerecunoscut, spre Gara 
de Nord, mai sînt cîteva 
căsuțe pe care le-am 
apucat, ori locuri virane 
create de război și eu tot 
intr-acolo clipesc. In 
urechi încă mai am acel 
sunet unic al sufertașelor 
albastre în care se răceau 
ciorbele. ceferiștilor, duse 
de copiii, ca mine, cel ce 
eram pe atunci, în ■ anii

’ ce a și. fost croit, iar mai 
sus — puțin, dincolo de 
pasarela Basarab — ca o 
aripă de metal cenușiu se 
arată silueta Gării de 
Nord, cu piața ei pietrui
tă, locul ce năștea toate 
melancoliile mele îp.serile 
cînd mă întorceam acasă. 
Acolo era „centrul"' nos
tru, al celor săraci; hote
lurile lui ni se păreau 
„ca-n . filme", vitrinele in 
care se tologeau stofe 

. prăfuite erau pentru noi, 
sărăcanii, adevărate expo
nate destinate miliardari
lor., Mîncam floricele de 
doi lei sau semințe ; cînd 
ne urcam în tramvai ni 
se părea că ne. aflăm la 
San Francisco, iar o in
trare la cinema .„Marconi" 
devenea un adevărat re
gal. In locul clădirilor 
vechilor marchitani, întu
necate, misterioase ca 
niște pivnițe ale Va
ticanului, s-a ridicat un 
hotel modern si dacă 
te întorci spre Bucu
reștii Noi ; cu tramvaiul 
poți să privești uriașele 
pacheboturi de piatră ale

noilor clădiri, împodobite 
cu rufe multicolore. Locul 
nostru sacru, Atelierele 
sînt parcă la fel, imaginea 
nu s-a schimbat. A ră
mas curtea pe care pă
rinții celor ce au lucrat 
aici au. spălat-o cu singe ; 
au rămas secțiile, acum 
modernizate, în care nu 
se mai fabrică. romantice 
locomotive cu abur, ca 
altădată, '• vremea luînd-o 
înaintea nostalgiilor. Nu
mai oamenii as zice că au 
rămas aceiași, deși nu mai 
seamănă : au dispărut 
șepcile impiegatilor de 
mișcare cu calota lor ro
șie ; au dispărut salopete
le murdare ale spălători
lor de vagoane, iar cei ce 
mișună pe trotuarele a- 
cestei prea umblate. Căi 
par niște domni, nu mai 
au aerul tragic de altă
dată. Curios lucru, foarte 
mulți tineri au luat locul 
vechilor meșteri care um
blau în stomacul de fier 
al trenurilor. Limbajul lor 
e altul, uriașele încăperi 
acoperite cu sticlă au de
venit adevărate saloane-in 
care nu mai bat ciocanele 
de altădată. Munca e par
că mai silențioasă, numai 
jerbele albastre ale sudu
rii electrice mai tulbură 
vechiul peisaj al muncii. 
Mergînd de cîteva .ori în 
acel loc al inimii mele, 
mi-am dat seama că lip
sea ceva. Nu am știut 
multă vreme despre ce 
era vorba...

Calea Griviței nu mai 
miroase a cărbune, a fum 
de locomotivă, deși, nu aș 
zice că nu am mai văzut, 
printre acele transatlanti
ce electrice, numite die
sel, cite o melancolică le
bădă neagră tușind bătrî- 
nește, cu discreție, spre 
depoul de dincolo '.dă Po
dul Grant, cel vechi, ca 
să nu sară-n ochi...
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LUCRĂRILE CONGRESULUI EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
Congresul educației și învățămîn- 

tulul se înscrie ca un eveniment de 
o deosebită impprtanță pentru per
fecționarea și întărirea rolului școlii, 
a spus în cuvîntul săuxya|epțjpQ 
Dan, conL univ. din Galați.

Hotărîți să îndeplinim cu succes 
sarcinile deosebite ce revin învăță- 
mintului superior, ne-am preocupat în 
mod statornic de completarea și dez
voltarea bazei materiale, de. folosirea 
judicioasă a aparaturii șl dotărilor 
existente, de Valorificarea optimă a 
fondurilor de investiții. în ultimii 
ani, Universității din Galați i s-au 
alocat fonduri importante pentru dez
voltarea bazei materiale. în cincinalul 
actual sînt prevăzute a se realiza 
investiții în valoare de 85 milioane 
.lei, prin construirea unul cămin cu 
720 locuri, a unei cantine cu 1000 
locuri, a unui atelier-școală pentru 
tehnologia și chimia produselor ali
mentare, precum și dezvoltarea 
spațiilor de •învățămînt, cercetare, 
proiectare și microproducție lă Fa
cultatea de mecanică și a secției de 
metalurgie de pe platforma Combi
natului siderurgic Galați. în univer
sitate au fost finalizate 91 contracte 
de cercetare și omologate 32 de pro
duse noi și prototipuri de aparate, au 
fost Stabilite 19 tehnologii noi și s-au 
obținut''10''bfovete de invenții.

După ■ce a arătat că rezultatele 
bune obținute pînă acum se situează 
totuși, sub posibilitățile de care dis
pune universitatea, vorbitoarea a 
spus, în încheiere : Considerăm că 
proiectele planurilor de învățămînt, 
supuse dezbaterii, sîilt structurate pe • 
un cadru care permite O pregătire în 
profil larg a studenților, un echilibru 
corespunzător între pregătirea fun
damentală și tehnică de bază și cea 
de specialitate. Ne vom concentra
atenția asupra studierii direcțiilor
progresului tehnico-științifîc, pentru 
a adăpta cît mai 
șl programele de 
direcții.

operativ planurile 
învățămînt acestor

al educației și în-Primul Congres _______ ,___
vățămintulUi, organizat din. inițiativa 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a spus 
Gheorghe Petrescu, «nmMru 
secretar de stat la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
este o expresie a preocupării per
manente și statornice pentru desti
nele invățămîntului românesc.

Pentru pregătirea cadrelor ne
cesare celor 250 de întreprinderi 
constructoare de mașini, a spus in 
continuare vorbitorul, funcționează 
201 unități Școlare proprii de profil, 
dublindu-se rețeaua școlară în ac
tualul cincinal. în primii patru 
ani ai actualului cincinal au fost 
pregătiți aproape 300 000 de munci
tori calificați, din care peste 50 la 
sută prin școli în meserii de bază cu 
un larg profil. A crescut ponderea 
femeilor în munci calificate, în spe
cial în ăcele sectoare care solicită 
multa fihețe, precizie.

După ce â adtis critici întreprinde
rilor construcțiilor de mașini care nu 
«jU acordat atenția cuvenită pregăti- 
rii necesarului de muncitori calificați, 
vorbitorul a arătat că, anual, indus
tria construcțiilpr de mașini , primește 

i. aproximativ v4"000r de"'eaar'd '&i bre'gă- 
, tire Superioară, din care o parte au 
fost repartizați cu prioritate la obiec
tivele hOl, îh special pe platformele 
industriale din județele Bistrița- 
Năsăud, Botoșani. CoVasna, Me
hedinți, Sălaj, Tulcea, Vfâricea și 
altele.

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
necesitatea îmbunătățirii programe
lor și manualelor de învățămînt. a 
tematicilor lucrărilor de diplomă și 
de doctorat, a planurilor de cerce
tare âle institutelor de învățămînt 
superior de profil, legarea lor mai 
Strînsă de soluționarea problemelor 
ce Ie ridică dezvoltarea tehnicii și 
a economiei naționale.

îristituțioriălizarea învățămîntului 
preșcolar, ca primă treaptă a siste
mului de instrucție și educație în 
România, a spus Elena Hăpraan, 
educatoare la grădinița cu program 
normal nr. 4, Sebeș — județul Alba, 
demonstrează caracterul științific al 
politicii școlare ă partidului și sta
tului nostru, importanta ce se acordă 
celei mai dinamice perioade de for
mare a personalității umane.— vîrsta 
preșcolară.

Atenția și căldura cu care cel mai 
iubit fiu al poporului, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent om de știință si 
cultură, savant de înalt prestigiu. Ve
ghează la creșterea șl educarea copii
lor, de la cea mai fragedă vîrsta, 
constituie dovezi grăitoare ale grijii 
părintești manifestate de partidul și 
statul nostru față de destinul fericit 
al celei mai tinere generații a Româ
niei socialiste. Prin activitățile instruc- 
tiv-educative pe care le desfășurăm, 
urmărim permanent dobindirea cu
noștințelor în mod conștient, orga
nizat și gradat, ceea ce contribuie la 
dezvoltarea complexă a personalității 
din punct de Vedere intelectual, mo
ral, fizic- Si estetic. Accentuăm pre
gătirea copiilor pentru muncă, for
marea deprinderilor de ordine și com
portare civilizată, dezvoltarea senti
mentelor de dragoste față de patrie, 
partid și popor, folosind condițiile fa
vorabile pe care ni le oferă activi
tatea cu copiii în cadrul organizației 
politico-revoluționare „Șoimii pa
triei".

trtvățămîntul din țara noastră, așe
zat pe baze noi, revoluționare, ela- ' 
borate într-o Viziune unitară, ’origi
nală și de largă perspectivă de se
cretarul general al partidului, dato
rează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
concepția modernă de organizare și 
desfășurare, la baza căreia stau exi
gențele făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și ale înain
tării României spre comunism, a 
spus Gavrii Musca, directM ge' 
neral adjunct al Institutului central 
de cercetări chimice.

în domeniul chimiei, activitatea de 
cercetare a cadrelor didactice din în*  
vățămintul superior și a studenților 
se desfășoară în cadrul Institutului 
Central de Chimie. Din inițiativa 
tovarășei acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu au fost concentrate In noi 
și eficiente structuri organizatorice 
toate forțele din unitățile de cerceta
re, inginerie tehnologică și proiectare 
și din învățămîntul superior. Spo
rirea participării cadrelor didac
tice la efortul creator concret în 
domeniul industriei chimice a fost fa
vorizată nu nutaai prin orientarea 
planificată și unitară a activității de 
cercetare și participarea cadrelor la 
elaborarea planului de cercetare, ci 
și prin accesul nemijlocit al acestora 
la baza materială de care dispune 
Institutul Central de Chimie. Prin 
colaborarea mai strînsă dintre Mi
nisterul Industriei Chimice, Ministe
rul Educației’ și Învățămîntului și In
stitutul Central de Chimie s-au obți-

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
nut rezultate pozitive și în ceea ce 
privește perfecționarea programelor 
și planurilor de învățămînt.

în încheiere, vorbitorul a prezentat 
pe larg orientările de bază ale cer
cetării chimice pentru perioada ur
mătoare.

voltarea și\ înflorirea patriei noastre, 
în care se asigură afirmarea plenară 
a tuturor oamenilor muncii, fără de
osebire de naționalitate, și ne expri
măm totala încredere în viitorul șco
lii românești, inclusiv în viitorul în- 
vățămîntului in limbile naționalități
lor conlocuitoare.

a spus în cuvîntul
Filofteia Negru-

Nicicînd învățămîntul românesc 
nu a cunoscut o perioadă plină de 
împliniri ca în ultimul deceniu și ju
mătate. Pentru tot ceea ce a între
prins și întreprinde in direcția con
tinuei sale perfecționări, slujitorii 
școlii^ tineretul studios, părinții aduc 
tovarășului Nicolae Ceaușescu prino
sul lor de recunoștință, angajîndu-se, 
totodată, că nu vor precupeți nici un 
efort pentru a da viață istoricelor ho- 
tărîri adoptate de cel de-al XII-lea 
Congres al . .........., ___ '
vintui său Antonia Bâdîrcea 
învățătoare 
de Argeș.

Noile planuri de învățămînt, 
precum și noile programe și ma
nuale pentru învățămîntul primar 
vor conduce, neîndoielnic, la obține
rea unor rezultate din ce în ce mai 
bune în desfășurarea procesului in- 
structiv-educativ, la realizarea unei 
calități superioare în pregătirea ge
nerației tinere. Prin structura și con
ținutul lor, documentele la care mă 
refer acordă o atenție deosebită în
sușirii temeinice a cititului și scri
sului ca instrumente de bază pentru 
înțelegerea și asimilarea cunoștințe
lor din celelalte domenii ale științei 
și culturii, Utilizării corecte a limbii 
române, formării deprinderilor de 
calcul oral și scris, dezvoltării gîn
dirii logicomatematiCe. De asemenea, 
asigură însușirea unor cunoștințe 
fundamentale privind Istoria și geo
grafia patriei, educarea patriotică a 
elevilor, formarea concepției științi
fice despre lume și viață, cultivarea 
interesului pentru munca fizică, for
marea deprinderilor de comportare 
civilizată.

partidului, a spus în cu-
»

la Școala nr. 5, Curtea

Alexandru lancu, profesor- 
inginer, directorul Liceului Industrial 
din Motru, județul Gorj, a subliniat 
rolul de mare însemnătate ce revine 
învățămîntului liceal în realizarea 
Programului privind .asigurarea for
ței de muncă, dezvoltarea invătămîn- 
tuliii și perfecționarea, continuă a 
pregătirii cadrelor în perioada 1981— 
1990. Corespunzător acestui rol s-a ex
tins și schimbat structural și rețeaua 
unităților de învățămînt liceal din ju
dețul Gorj, ea fiind adaptată cerin
țelor dezvoltării economico-sociale 
specifice acestei zone. Dacă în anul 
1970 în județ existau 9 licee, din care 
numai două cu profil industrial, as
tăzi funcționează 18 licee, din care 
15 sînt industriale și agroindustriale 
șl 13 școli profesionale.

Prin grija conducerii partidului și 
Statului nostru, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, dispunem de 
minunate condiții în vederea formă
rii viitoarelor cadre de specialiști ne- 

■ cesare industriei miniere. Răspun- 
Zînd acestor condiții, cadrele (jidactice. , 
se‘preocupă de'?contiiiua;.îmftunătă-.. 
fire a calității procesului înstrăctiv- ' 
educativ, de temeinica-, pregătire 
pentru muncă și viață a elevilor.

Ca muncitoare, mamă și membră a 
Consiliului municipal Craiova al co
mitetelor cetățenești de părinți, a spus 
Dumitra Antonie, de la îtttre* 
prinderea „Electroputere", îmi ex
prim totală adeziune la politica in
ternă și externă a partidului nostru, 
cele mai alese sentimente de stimă și 
prețuire față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui gîndire revoluțio
nară a determinat și . în domeniul în- 
vățămîntului transformări fundamen
tale.

Eu, ea părinte, mă consider solida
ră cu școala, mă bucură succesele ei 
$1 mă simt mobilizată să lupt împo
triva neajunsurilor care se mai ma
nifestă. Cred că aceasta trebuie să fie 
atitudinea tuturor părinților. A ajuta 
școala, a răspunde la chemările ei 
înseamnă a participa la rezolvarea 
unor probleme fundamentale, cum ar 
fi : organizarea procesului de învăță- 
mint, educarea politico-patriotică a 
elevilor, mai buna organizare a prac
ticii în producție prin valorificarea 
experienței profesionale a părinților, 
orientarea profesională în concordan
ță cu cerințele economiei și cu apti
tudinile absolvenților, inclusiv orga; 
nizarea și folosirea utilă a timpului 
liber al copiilor. , *

în cuvîntul său, Ladislau Lo
ri ncz vicePre?edinte al Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară, secretar de stat în Minis
terul Educației și Invățămîntului, a 
subliniat că egalitatea deplină a tutu
ror cetățenilor țării, fără deosebire 
de naționalitate, în toate domeniile 
vieții politice, sociale, economice, este 
O realitate incontestabilă a României 
socialiste. Un exemplu convingător în 
acest context il constituie Legea edu
cației și învățămîntului. în confor
mitate cu prevederile Constituției Re
publicii Socialiste România, ea asi
gură naționalităților conlocuitoare 
folosirea liberă în învățămîntul de 
toate gradele a limbii materne, stu
dierea și cunoașterea temeinică a 
limbii materne ■ a fiecărei naționali
tăți.

Existența a 3 300 unități și secții cu 
predare in limbile naționalităților 
conlocuitoare, cu un total de aproape 
339 000 copil și elevi, cu peste 16 000 
cadre didactice, constituie realități 
impresionante. Trebuie să amintim, 
desigur, și de cei 13 600 studenți apar- 
tinind naționalităților conlocuitoare, 
inclusiv de facultățile unde o parte 
din acești studenți audiază cursuri și 
dau examene în limba maternă.

Considerăm că adevărata șansă a 
afirmării egale în România socialistă 
a tuturor oamenilor, după capacitățile, 
după talentul, după pregătirea și 
munca lor, o oferă însușirea temeini
că a limbii române. Raportăm Con
gresului că au fost obținute rezultate 
remarcabile în însușirea limbii româ
ne de către elevii aparțlnînd naționa
lităților conlocuitoare, existînd o des
chidere largă, extrem de pozitivă, in 
acest sens, o preocupare permanentă 
din partea școlii, a părinților, a co
piilor, concomitent cu preocupările a- 
cordate limbii și literaturii materne.

Toate acestea — a spus vorbitorul 
— sînt. fapte de viață, incontestabile, 
care contrazic categoric afirmațiile 
dușmănoase ale anumitor cercuri re
acționare de peste mări și oceane, 
care denigrează politica școlară a par
tidului și statului nostru. Respingem 
cu hotărire orice denaturare a politi
cii Partidului Comunist Român, con
damnăm vehement încercările de ne
gare a realizărilor obținute în dez-

deficiențe, față de influențe ideolo
gice străine, cultivarea patriotismului 
socialist, a solidarității internațio
nale, lărgirea și îmbogățirea orizon
tului științific ,și cultural.

Corespunzător cu orientările cu
prinse in documentele adoptate de 
Congresul al XII-lea al partidului, 
în programul nostru de cercetare 
științifică, in perioada următoare au 
fost puse pe primul plan' problemele 
privind creșterea rolului conducător 
al P.C.R. în întreaga operă de con
strucție socialistă, evoluția diferitelor 
clase și categorii' sociale în perspec
tiva înaintării spre comunism, dez
voltarea democrației socialiste și 
autoconducerii muncitorești, și. odată 
cu aceasta, aprofundarea problemelor 
social-politice ale epocii contempo
rane, combaterea curentelor retro
grade, obscurantiste, mistice.

Colectivul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" este pătruns de hotă- 
rîrea de a perfecționa continuu acti
vitatea sa instructiv-educativă și 
științifică, de a elimina lipsurile și 
neajunsurile, de a asigura un ase
menea nivel de pregătire politică și 
ideologică a cadrelor incit acestea să 
facă în toate împrejurările dovada 
unei înalte competențe și responsa
bilități. , U,- '

In centrul, nostru universitar, ca 
peste tot in tară, a spus studenta 
Mihaela Dancău, președinta 
Consiliului U.A.S.C. din Institutul de 
medicină Timișoara, sînt create con
diții dintre cele mai bune pentru 
noua calitate a procesului de învă- 
țămînt. Facultățile și institutele noas
tre au cunoscut Un proces accele
rat de extindere a bazei materiale 
și a dotării tehnice, paralel cu creș
terea pe ansamblu a numărului d 
studenți. Sînt profunde temeiuri pen
tru a exprima in acest forum al in
vățămîntului cele mai alese sentimen
te de mulțumire conducerii partidu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija permanentă ce ne-o 
poartă.

Pentru organizațiile noastre, pen
tru flecare student, sarcina de bază 
privind ridicarea calității invățămin- 
tului constă în ridicarea calității în
vățăturii, care se regăsește in bilan
țul sesiunii de examene. Este un mo
tiv de satisfacție faptul că bilan
țul sesiunii recent încheiate consem
nează o imbunătâțire a procentului 
studenților care și-au îndeplinit in 
bune condiții toate obligațiile uni
versitare. Cu toate acestea, existen
ta unui număr de studenți restan- 
tieri sap cu medii sub 7 ne obligă 
să acționăm, in continuare, cu și 
mai multă energie, pentru dimi
nuarea rebuturilor, a mediocrității in 
pregătire.

împreună cu întreaga noastră na
țiune, oamenii muncii din întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița 
roșie", pe care ii reprezint ia pri
mul Congres al educației și invăță
mîntului, dau o înaltă prețuire acti
vității pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o desfășoară în fruntea 
partidului Și a țării, grijii părintești 
pe care o poartă tinerelor noastre 
vlășțare, pasiunii, revoluționare Cu 
cure luptă,. încă din anii tinereții, 
pentru a făuri un viitor de ahr 
scumpei noastre patrii, Republica 
Socialista România, a spus Gheor
ghe Dragomir, cazangiu 
la această întreprindere.

Pregătirea și perfecționarea forței 
de muncă necesară dezvoltării în 
perspectivă a întreprinderii noastre 
stă permanent în atenția consiliului 
oamenilor muncii și a organizației 
de partid. Principala sursă de pre
gătire a forței de muncă o constituie 
Liceul industrial, școala profesională 
și școala de maiștri prin care pregă
tim anual circa 400 de Cadre califi- 
cute. în acest scop ne-am străduit să 
asigurăm o bază corespunzătoare 
pentru instruirea practică a elevilor, 
precum și cadrele tehnice necesare. 
Pentru însușirea temeinică a mese
riilor, elevii sînt cuprinși in forma-, 
țiile de lucru șl repartizați spre î, 
drumare celor mal buni maiștri, șc. 
de echipă și muncitori cu inaltă cali
ficare.

Vorbitorul a propus ca Ministerul 
Educației și Invățămîntului și minis
terele economice să studieze posibi
litatea asigurării cadrului legal de 
preocupare și dotare a atelierelor 
școlare cu mașini-unelte și instalații 
noi, la nivelul tehnicii actuale.

Un obiectiv de prim ordin care a 
stat in atenția noastră, a' spus ■ învă
țătoarea Ecaterina Nichifor de 
la Școala nr. 29 Galați, l-a constituit 
familiarizarea elevilor cu cititul, ca 
principal instrument al muncii de 
învățare. Conștienți de necesitatea 
păstrării și cultivării limbii, prin 
dezvoltarea unei vorbiri îngrijite și 
corecte, prin prețuirea operelor lite
rare și a făuritorilor lor, ne-am preo
cupat de modernizarea tehnologiei 
didactice, de promovarea celor mai 
eficiente forme șl metode de muncă, 
adaptate particularităților de virstă a 
elevilor.

Consider că noile planuri de învă- 
țămînt aduc o contribuție deosebită 
la pregătirea elevilor din clasele 
I—IV, at.ît prin mărirea numărului de 
ore afectate Limbii române și Mate
maticii, cît. și prin micșorarea numă
rului de ore săptăminal, prin atenția 
care se acordă dezvoltării vorbirii si 
gîndirii copilului, dezvoltării lui fi
zice generale.

Pentru ca activitatea noastră să 
fie mai rodnică facem un apel la 
scriitori și la edituri să-și îmbogă
țească tematica literaturii pentru co
pii, să reediteze in tiraje suficiente, 
viu colorate, legende istorice, piese 
de teatru, literatură clasică și con
temporană adecvată celor mici.

In cuvîntul său, prof. dr. Gon- 
stantin Arseni a Prezentat mă- 
suri care, după părerea sa, ar trebui 
aplicate cu mai multă operativitate 
în învățămîntul medical, pentru a se 
asigura o temeinică pregătire a vii
torilor medici în strînsă concordanță 
cu cele mal noi cuceriri pe plan 
mondial, cu cerințele pe care socie
tatea noastră le pune in fața celor 
care îndeplinesc nobila misiwne a a- 
părătorilor sănătății poporului.

Subliniind necesitatea de a asigura 
învățămîntul medical cu cele mai ca
lificate cadre, vorbitorul a spus : 
Se știe că randamentul maxim atit 
în procesul Instruirii, în cercetare, in 
activitatea de asistentă a bolnavului 
îl dau acele cadre care au o expe
riență suficientă, dar si o virstă care 
le permite însușirea continuă a noi
lor cuceriri tehnico-științifice. Aces
tor cadre, care dovedesc încă din tim
pul instruirii lor universitare aptitu
dinile respective, este necesar să li 
se asigure posibilitatea de a putea
(Continuare în pag. a III-a>

mia națională, 
său conf. dr.
tiu Prorector al Universității.

Conducerea , .
corp profesoral, s-au preocupat de’ 
îmbunătățirea conținutului științific 
al procesului instructiv-educativ în 
consens cu cele mai noi cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice, de per
fecționare a metodologiei didactice și 
a programelor analitice.

în spiritul și pe baza indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ne-am 
străduit să realizăm un model specific 
de integrare a învățămîntului cu cer
cetarea și producția care să cores
pundă domeniilor de specializare ale 
universității și dezvoltării industriale 
a județului nostru. Au fost realizate 
baze de integrare pe platformele in
dustriale din zona Brașovului cu im
plicații pozitive în formarea cadrelor 
tehnice cu profil larg. De asemenea, 
activitatea de proiectare a studenților 
este axată aproape în totalitate pe 
teme solicitate de întreprinderi.

Sîntem hotărîți, a spus în încheiere 
vorbitoarea, să acționăm mai ferm 
pentru îmbunătățirea cursurilor, se
minariilor și lucrărilor de laborator, 
a practicii în producție, să aducem 
întreaga noastră contribuție la tra
ducerea în viață a hotărîrilor 
de-al XII-lea Congres al

Document de referință 
ce slujesc învățămîntul 
cuvintarea tovarășului _____
Ceaușescu rostită îh prima zi a lu
crărilor Congresului nostru ne oferă 
căi și soluții pentru activitatea noas
tră viitoare, a spus prof. GheOf- 
ghe Șincu, directorul Liceului 
industrial nr. 1 — Hunedoara.

Prezentînd preocupările 
integrare 
mîntului 
arătat că 
efectueze 
lectivele de muncă unde își vor con
tinua activitatea ca muncitori califi
cați după absolvirea școlii.

Străduindu-ne să-i pregătim pe cei 
2 300 elevi ai liceului nostru ca 
buni meseriași, a spus Vorbitorul, 
avem, în același timp, permanent în 
față sarcina de a asigura formarea 
lor ca milltanți activi și conștiențl 
pentru construirea socialismului, și 
comunismului, ca cetățeni înaintați.

După ce a evidențiat unele lacune 
ce se mai manifestă în procesul in
structiv-educativ, vorbitorul a arătat 
în încheiere că întregul corp profe
soral, alături de muncitori, maiștri, 
ingineri care se ocupă cu practica 
în producție a elevilor Liceului indus
trial nr. 1 — Hunedoara vor munci 
cu pasiune pentru a pregăti temeinic 
noi contingente de furnaliȘti, oțe- 
lari, laminatori nu numai pentru ne
voile combinatului siderurgic hune- 

. dorean, dar și pentru noile cetăți ale 
fierului ce se înalță în diferite Zone 
ale țării.

Legile recente ale învățămîntulhî 
. și sănătății .creează cadrul normativ 

petețnți ; Și-, conștiențl dă ' datoriile Mt 
sodaie, a spus Gheorghe Scrip- 

rectorul Institutului de me*  
și farmacie din Iași. Pre- 
încă din facultate a unui

universității, întregul

Ritmurile actualei etape de adinei 
prefaceri în toate domeniile de acti
vitate ’ ’ “ _ _ ? „ 2 _
mică, a spus prof. Maria Cristea
de la 
Mare, 
ințele fundamentale, științele tehnice, 
științele sociale și filologice știu că 
în școala de azi tînăra generație tre
buie astfel pregătită îneît să se poată 
integra rapid și eficient în activitatea 
materială și spirituală, să dispună de 
capacitatea profesională necesară 
pentru a face față rapidelor mutații 
determinate de necesitățile obiective, 

în acest context, apreciem faptul 
că, între .disciplinele fundamentale, 
chimia ocupă o poziție importantă in 
planul de învățămînt. Programele și 
manualele de chimie sînt științific, 
concepute, în raport cu obiectivele 
majore ale învățămîntului nostru. 
In liceul nostru se pregătesc elevi 
români, ..maghiari și de alte naționa
lități. în limbajul comun al muncii și 
învățăturii, ei beneficiază în mod 
egal de ateliere moderne, de cabinete, 
de laboratoare, de cămine și burse.

în cuvîntul său, prof. univ. dr. 
loan Puia, 1*ectorul Institutului a- 
gronomic „Dr. Petru Groza" din Cluj- 
Napoca, a spus : Este p îndatorire de 
onoare a noastră să subliniem că rea
lizările. obținute in revolutionarea 
școlii românești, în ancorarea învă- 
țămîntului superior, în general, și al 
celui agronomic, în particular,, în 
realitățile vieții noastre economice și 
sociale reprezintă materializarea gîn
dirii creatoare și de largă perspectivă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului nostru.

Dînd curs înțeleptelor sale îndem
nuri privind implicarea fiecărui in
stitut de învățămînt superior agricol, 

’ în rezolvarea problemelor agricultu
rii zonelor în care își desfășoară ac
tivitatea, informez Congresul că in
stitutul nostru a obținut o serie de 
rezultate privind crearea de soiuri 
noi de plante, rase de animale, a pus 
la punct noi tehnologii.

Acțiunile de adîncire continuă a 
procesului de integrare a învătămîn- 
tulul cu cercetarea și producția ■— a 
spus îh încheiere vorbitorul — se 
răsfrîng favorabil asupra îmbunătă
țirii învățămîntului în conținut, me
todologie și tehnologie. Proiectele 
noilor planuri de învățămînt din pro- 
filele agricol, zootehnic și de medici
nă veterinară pe care le-am dezbătut 
în Congres formează un cadru favo
rabil în care, alături. de profesorii 
lor, studenții se pregătesc cercetînd, 
muncind, rezolvînd probleme concre
te ale agriculturii noastre socialiste.

îmi revine plăcuta misiune,să .re- „
„tâfef'ezirtt.Ta, acest Cdhgr'eș';1pârijiții,ț'c&*  i«lptovind!9foțmarea unor medict eem- 

piilor județului db la -gU’riTe/DUhăriiț''' -’rfl*
din județul TUlceâ, și să exprim, th 
numele lor, profunda recunoștință și 
calde mulțumiri Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija părintească pe care o 
acordă creșterii și educării tinerei 
generații, ridicării calității învăță
mintului românesc, a spus în cuvîn
tul său Niculina Bălineanu, 
președintele Comitetului cetățenesc 
de părinți de la Școala nr. 3 din Tul
cea. Școlile tulcene au antrenat 
permaneht comitetele cetățenești de 
părinți, familiile cu copii, prin acti
vități comune cu rol educativ, în 
scopul întăririi, rolului familiei în so
cietate. al colaborării Zilnice a aces
tora cu școala. Vorbitoarea a subli
niat necesitatea unei mai largi par
ticipări a comitetelor cetățenești de 
părinți la organizarea activității 
școlate, pornind de la întocmirea 
planului general de muncă al școlii, 
pînă la analiza periodică a rezulta
telor ce se obțin în instruirea și 
educarea elevilor. Ele au un rol im
portant în organizarea discuțiilor pă
rinților cu diriginții și cu elevii, în 
cadrul cărora să fie stabilite în mod 
realist opțiunile absolvenților, ținin- 
du-se cont de capacitățile lor, de 
aptitudini, de nevoile economico-so
ciale ale județului.

impun gindire analitică, dina-

Liceul industrial nr. 6. Satu 
iar profesorii care predau ști-

vățămînt și activitățile tehnico-pro- 
ductive să-și aducă contribuția la 
realizarea caracterului formativ și 
pr.actic-aplicativ al învățămîntului.

în structura economică a județu
lui Maramureș, un Joc de primă im
portanță îl ocupă mineritul și in
dustria metalurgiei neferoase. Pre
gătirea forței de muncă pentru a- 
cest sector se realizează în licee de 
specialitate, școli profesionale și de 
maiștri. Asigurate cu cadre de înal
tă Specialitate și beneficiind de o 
puternică și modernă bază didactico- 
materială, unitățile școlare de profil 
au obtinut succese notabile în in
tegrarea învățămîntului cu producția 
șl cercetarea. în atelierele școlare de 
profil, în minele-școală de care dis
pun, precum și prin practica produc
tivă din exploatările miniere, pe lin
gă însușirea temeinică a meseriilor, 
se fac primii pași pentru integrarea 
mai devreme a viitorilor muncitori 
în atmosfera de muncă și disciplină 
muncitorească, familiarizarea lor cu 
cerințele organizării și desfășurării 
producției moderne.

celui 
partidului.
pentru . cei 
românesc, 

Nicol ae

pentru o 
cit mai organică a învăță- 

cu practica, vorbitorul a 
elevii liceului trebuie să 
practica în producție în cO-

Slujesc de peste 25 de ani școala, 
am fost participant la toate transfor
mările structurale și de conținut ale 
învățămîntului din această perioadă 
și trăiesc, alături 'de miile de das
căli, .bucuria unor mari împliniri pe 
care educatorii noștri nici nu îndrăz
neau să le întrevadă înainte vreme, 
a spus Badea Negreanu 
torul 
man. 
locă, 
Hard 
tehnico-materiale a invățămîntului. 
Avînd asemenea condiții, am putut 
cuprinde in rețeaua de învățămînt 
peste 100 000 de elevi. în același timp, • 
asigurăm astăzi pe plan local, prin 
licee de profil și școli profesiona
le, aproape Întregul necesar de for
te de muncă pentru industrie, con
strucții, agricultură, comerț, învăță- 
mînt, preșcolar și primar, pentru alte 
domenii.

La aceste rezultate contribuie și 
faptul că toate cadrele didactice din 
comună sînt fii ai satului, prezenți 
Zi de zi în mijlocul copiilor și al 
părinților. Se realizează în acest fel 
un deziderat major al învățămințu- 
lui — educațui permanentă.

Activitatea cadrelor didactice din 
județul nostru nu este însă scutită 
de unele neajunsuri. N-au fost încă 
lichidate abaterile de la disciplina 
școlară. Conștient! de aceste neîm- 
pliniri — a spus în încheiere vorbito
rul — vom persevera ca în școlile 
noastre să se întroneze peste tot ordi
nea. disciplina, înalta răspundere fată 
de îndeplinirea exemplară a sarci
nilor.

direc- 
școlii din Beiu, județul Teleor- 
Numai in județul nostru se a- 
în acest cincinal, peste un mi
lei pentru dezvoltarea bazei

Pentru grija statornică manifestată 
față de destinele școlii românești, în 
numele comuniștilor, al tuturor ca
drelor didactice, părinților, elevilor și 
studenților din București, a spus în 
cuvîntul său Dumitru Necșoiu, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., vă rog Să-mi 
permiteți să exprim sentimentele cele 
mai alese față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul școlii românești 
contemporane, cel care în fruntea 
partidului și statului a imprimat un 
curs nou, dinamic, societății noastre.

Potrivit hotărîrilor conducerii parti
dului de a asigura o legătură strînsă 
între învățămînt, cercetare și pro
ducție s-a acționat pentru organi
zarea și orientarea învățămîntului în 
vederea pregătirii tineretului școlar 
în raport cu cerințele de forță de 
muncă pentru economia Capitalei, 
în prezent, din 78 licee existente în 
București, 53 sînt cu profil industrial 
și economic.

Vorbitorul a arătat, totodată, că 
există preocupări pentru îmbunătă
țirea conținutului științific al cursu
rilor, seminariilor și lucrărilor de 
laborator, pentru modernizarea for
melor și metodelor de instruire și 
educare a elevilor și studenților. 
Drept urmare, a crescut ponderea 
elevilor și studenților promovați cu 
note bune și foarte bune. Este nece
sar, in continuare, folosirea, in mai 
mare măsură, in cadrul procesului de 
instruire a metodelor active, partici
pative, care să stimuleze dezvoltarea 
gîndirii logice a elevilor, imaginația 
și creativitatea acestora, să asigure 
formarea unor deprinderi trainice de 
muncă și învățătură. Se impune ast
fel înlăturarea unor manifestări de 
formalism ce mai dăinuie în predarea 
disciplinelor fundamentale, folosirea 
intensivă a laboratoarelor, cabinete
lor și atelierelor școlare, o mal susți
nută activitate individuală cu elevii 
șl studenții, antrenarea largă a tu
turor cadrelor didactice la activita
tea de cercetare.

Exprimîndu-mi acordul deplin față 
de conținutul documentelor supuse 
dezbaterii Congresului, a spus în în- 

- - '"să
în

cheiere vorbitorul, ne angajăm 
facem totul pentru traducerea lor 
viată.

Universitatea din Brașov, care a 
cunoscut o dezvoltare deosebită, mai 
ales după Congresul al IX-lea al 
partidului, dispune în prezent de o 
structură complexă, cu profiluri de 
importanță majoră pentru econo-

caru, 
dicină 
gătirea ___ _ _ ______
medic apt să rezolve toate proble
mele de sănătate publică cu care se 
va confrunta la viitorul său loc de 
muncă impune în continuare per
fecționarea metodelor didactice active 
de integrare permanentă a instruc
ției studenților cu activitatea din 
rețeaua sanitară. O anumită acope
rire cu cadre didactice este condiția 
principală a asigurării acestui dezi
derat. De aceea, este binevenită pre
vederea din documentele Congresu
lui de reținere de absolvenți pe 
lingă catedre și discipline.

Un institut de învățămînt medical 
trebuie să fie Un centru integrat de 
sănătate, cu priorități în rezolvarea 
celor mai dificile probleme sanitare. 
Vorbitorul a Propus realizarea unei 
dotări și documentări prioritare_ a 
învățămîntului și a unei integrări, 
care, intr-un centru universitar me
dical, să unifice învățămîntul, rețeaua 
sanitară și institutele de cercetate sub 
o singură personalitate instituțională, 
îndrumată, de exemplu, de un se; 
nat lărgit; această organizare să 
cuprindă toate catedrele, fără excep
ție, pentru a deveni instituții^ unice, 
îndrumate de șeful de catedră. Uti
lizarea mai judicioasă a forței de 
muncă in cadrul unui singur orga
nism, pe lingă alte modalități, cu- 
noseute, ar putea impulsiona . mai 
viguros afirmarea școlilor medicale, 
așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la constituirea Consiliului 
Sanitar Superior.

. Pr<>f- Viorica Piscoi, inspector 
școlar general, in județul Bihor, a 
arătat că participanții la Congres 
din această parte a țării, învestiți 
de cele peste 7 400 cadre didactice, 
își exprimă profunda recunoștință 
față de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae _ Ceaușescu, 
pentru preocuparea atentă și stator
nică față de dezvoltarea și perfec
ționarea scolii românești.

Rod al politicii înțelepte a parti
dului nostru, și în județul Bihor s-a 
dezvoltat și s-a perfecționat continuu 
învățămîntul de toate gradele. 
Avînd în vedere că în județul nos
tru, alături de români, trăiesc _ și 
muncesc oameni ai muncii maghiari 
si slovaci, fi-a organizat o rețea șco
lară în așa fel incit fiecare copil să 
studieze în limba sa maternă.

Ne străduim, a spus vorbitoarea, 
ca prin întreaga noastră activitate să 
sădim in inimile și conștiința gene
rațiilor ce ne sînt încredințate, a tu
turor copiilor, români, maghiari și 
de alte naționalități, ideeă că aceas
ta este patria lor comună și că nu 
este nimic mai scump decît să aperi 
pămîntui străbun, cuceririle revolu
ționare ale clasei muncitoare, să 
lupți pentru realizarea înaltelor idea
luri ale socialismului și comunismu
lui.

Exprimindu-și deplina adeziune la 
documentele supuse dezbaterii înal
tului forum, vorbitoarea a formulat, 
în încheiere, o serie de propuneri, 
menite să contribuie la soluționarea 
problemelor pe care le ridică astăzi 
învățămîntul.

Magistrala cuvîntare rostită de 
secretarul general al partidului la 
acest forum al educației și învăță- 
mintului constituie o nouă și stră
lucită reafirmare a concepției moder
ne, revoluționare pe care a pus-o la 
temelia școlii românești, a spus prof. 
Ion Dîrjan, inspector ?colar ge
neral adjunct al județului Maramu
reș.

Unitățile școlare din Maramureș au 
urmărit ca toate disciplinele de în-

Pentru întregul tineret studios, 
pentru toți' slujitorii școlii românești, 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, constituie un minunat și mo
bilizator program de gindire și ac
țiune, a spus Cristina Luca, se’ 
cretar al C.C. al U.T.C. înalta apre
ciere dată de secretarul general al 
partidului școlii românești, înflăcă- 
ratele chemări, mobilizatoarele în
demnuri adresate elevilor și studen
ților reprezintă un puternic imbold 
pentru promovarea fermă, neabătută 
a spiritului comunist, revoluționar în 
întreaga activitate de formare și e- 
ducare a tinerei generații.

Preocuparea fundamentală o re
prezintă dezvoltarea răspunderii fie-, 
cărui elev față de temeinica sa 
pregătire profesională $i politică. 
Considerăm că trebuie să acționăm 
mai hotărît pentru eliminarea unor 
neajunsuri care se mai manifestă, 
a rezultatelor mediocre pe care le 
obțin un număr Încă ridicat de 
eleVi. Pentru ca ■ școala să. pre
gătească specialiști de virf, vorbi
toarea a cerut ministerelor econo
mice să do.vedească mai multă preo
cupare șl receptivitate față de 
problemele instruirii practice a ele
vilor.

Relevînd că organizațiile U.T.C. 
acționează pentru ca tineretul să-și 
formeze puternice convingeri moral*  
politice și patriotice, vorbitoarea a 
arătat că șantierele naționale și lo
cale de muncă patriotică constituie 
adevărate școli ale educației prin 
muncă și pentru muncă.

Trăiesc alături de ceilalți partici- 
pahți la primul Congres al educației' 
și invățămîntului sentimente de jus
tificată mindrie patriotică și de re- 

, cunoștință fierbinte față de condu
cerea partidului pentru grija deose
bită ce o acordă muncii de educație, 
școlii, a spus în cuvîntul său |ors 
CeailS^W. adjuncțdăS, fffifflȘtta- 
lui agriculturii și industriei alimen- greș al partidului, activitatea'organe- 
taire.

Vorbitorul a subliniat sarcinile 
mari puse în fața agriculturii țării de 
Congresul ăl XII-lea al partidului și 
rolul ce revine învățămîntului de 
specialitate în transpunerea lor în 
practică. Programul privind asigu
rarea forței de muncă în acest sec
tor în cincinalul viitor, a spus el, 
prevede o acoperire de 60 la sută 
din necesar cu cadre pregătite în 
scoli și facultăți, sarcină din care 
decurge obligația noastră de a privi 
cu toată răspunderea problemele 
învățămîntului agricol. O privire dâ 
ansamblu asupra răspindirii pe teri
toriul țării a unităților de învățămînt 
agricol ne pune in față unui tablou 
general favorabil, din acest punct de 
vedere, îndeplinirii sarcinilor noas
tre, Cele 185 de unități pregătesc 
anual circa 10 000 de absolvenți de 
liceu calificați în principal ca me
canizatori pentru diferitele domenii 
ale agriculturii.

Asigurarea unei baze materiale 
corespunzătoare pentru . facultățile 
și școlile de profil a constituit 
din preocupările primordiale 
ministerului nostru în ultimii 
măsurile luate și rezultatele 
nute atestînd o bună integrare _ . 
vățămintului agricol in sistemul 
general de formare a cadrelor cali
ficate pentru economia națională.

în încheiere, după ce a făcut o 
serie de propuneri pentru îmbună
tățirea documentelor supuse dezba
terii și aprobării Congresului, vor
bitorul a asigurat pe delegați și invi; 
tați că Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, toți lucră
torii săi, vor face totul pentru ca 
învățămintul agricol să devină din 
ce in ce mal prestigios, demn de 
tradițiile lui valoroase și de încre
derea de care se bucură din partea 
partidului și statului nostru.

Profesoara Angela Floareș, de 
la liceul de matematică-fizică „Au
gust Treboniu Laurian" din Botoșani, 
a spus în cuvîntul său : Comuniștii 
din liceul nostru și-au organizat ac
tivitatea avind permanent in atenție 
îmbunătățirea procesului instructiv- 
educativ și practic-aplicativ.

Pornind de Ia unele neajunsuri ce 
se mai manifestă în activitatea in- 
structiv-educativă, vorbitoarea . a 
insistat asupra sarcinii ce revine 
profesorilor privind mai buna orga
nizare a acțiunii de orientare șco
lară și profesională. S-a arătat, tot
odată, că există unele neajunsuri in 
privința asigurării unei legături ne
mijlocite, permanente intre laborator, 
atelier șl unitățile de producție, în 
instruirea practică a elevilor.

Am luat cunoștință de conținutul 
documentelor supuse dezbaterii con
gresului nostru și apreciez, a spus 
apoi vorbitoarea, că aplicarea lor în 
viață va contribui substanțial la 
realizarea sarcinilor ce revin școlii, 
în încheierea cuvîntului său au fost 
făcute o serie de propuneri privind 
o mai mare stabilitate și continuitate 
a profilului programelor școlare, îm
bunătățirea conținutului manualelor 
școlare, evitarea supraîncărcării pro
gramului de lucru al elevilor.

Noi, cei care lucrăm în liceul 
„August Treboniu Laurian" din Bo
toșani, a încheiat vorbitoarea, ne 
vom strădui să fim profesori șl elevi 
în aceeași măsură, să sporim con
tribuția noastră, competența și pa
siunea profesională, participind. 
astfel la punerea în practică a 
sarcinilor pe care Congresul al 
XII-lea al partidului, cuvîntările 
secretarului general al partidului, 

pun în fața învățămintului nostru.

în cuvîntul său, Elena Ene pre* 
ședința Comitetului Uniunii sindica
telor din învățămînt, știință și cul
tură, a spus : Vă rog să-mi per
miteți ca de la tribuna primu
lui Congres al educației și În
vățămîntului, întrunit din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pro
motor al mărețelor programe de. dez
voltare a societății românești con
temporane, să dau expresie senti
mentelor de profundă și inaltă pre
țuire față de această nouă dovadă a 
preocupării permanente pentru per
fecționarea continuă a învățămîn- 
tului.

Ne revine onoarea de a exprima și 
cu acest prilej aleasa noastră stimă 
și recunoștință tovarășei Eleria 
Ceaușescu, savant de renume mon
dial și militant de seamă al partidu
lui, pentru aportul considerabil în 
întreaga viață social-politică și știin
țifică a patriei noastre, pentru con
tribuția generoasă Ia opera de forma
re a tinetei generații, a cadrelor ne
cesare patriei noastre.

Documentele, supuse dezbaterii 
Congresului nostru constituie pentru 
cei 300 000 de oameni ai muncii, re
uniți în sindicatele afiliate Uniunii 
sindicatelor din învățămînt, știință și 
cultură, un amplu și insuflețitor pro
gram de acțiuni mobilizatoare. Con- 
Stiențl de răspunderile sporite ce 

i-<ftt®t:<wpferjte«igdlcatelor, reieșite- din 
. -dpcUmentele celuj' de-al XII-lea’'Cori

lor șl organizațiilor sindicale din sis
temul învățămîntului va realiza un 
salt calitativ în ceea ce privește im
plicarea lor directă in toate transfor
mările care au loc în structura și 
conținutul invățămîntului, în mobili
zarea mai activă a tuturor membrilor 
de sindicat în înfăptuirea sarcinilor 
ce ne stau în față.

în încheierea cuvîntului său, vorbi
toarea a făcut unele propuneri pen
tru îmbunătățirea documentelor pro
puse spre discutare șl aprobare Con
gresului.

le

una 
ale 

ani, 
obți- 
a în-

Mă simt deosebit de onorat do po
sibilitatea oferită de a putea expri
ma de la această înaltă tribună ade
ziunea deplină a cadrelor didactice, 
români și maghiari, din județul Co- 
vasna, fgță de politica partidului în 
domeniul învățămîntului și al pregă
tirii forței de muncă, a spus prof. 
Francisc Izsak, directorul Liceu
lui de matematică-fizlcă din orașul 
St Gheorghe. Concepția privind căi
le de dezvoltare și perfecționare în 
viitor a învățămîntului nostru poar
tă amprenta clarviziunii, a fierbinte
lui patriotism și cutezanței revoluțio
nare ce caracterizează gîndirea secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Dezvoltarea impresionantă a învă- 
țămintului in limba română și în lim
ba maghiară din județul CoVasna se 
concretizează intr-o serie de reali
zări, de obiective pentru construirea 
cărora statul a alocat de la buget un 
fond de peste 147 milioane lei. A 
crescut considerabil ponderea liceelor 
industriale, care reprezintă acum 
peste 82 la sută din totalul unități
lor de învățămînt de acest grad.

Liceul de matematică-fizlcă din 
municipiul Sf. Gheorghe și-a reorien- 
tat întreaga activitate de formare a 
celor peste 1 500 de elevi, asigurind 
integrarea tot mai accentuată a școlii 
noastre în viața socială. Noi, 
cadrele didactice, considerăm ca o 
datorie fundamentală pregătirea ele
vilor în consens cu solicitările unei 
economii moderne, cu cerințele pro
gresului științei și tehnicii, insistind 
pe dezvoltarea în rîndul elevilor, prin 
toate mijloacele, a pasiunii pentru 
munca productivă, utilă societății.

în ndmele cadrelor didactice, de 
instruire și de cercetare, a studenți
lor și cursanților Academiei „Ște
fan Gheorghiu" — a spUs " BratU 
Păun Prorector al Academiei — ex
prim înalta apreciere și totala ade
ziune la conținutul remarcabilei 
cuvîntări rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la primul Congres al edu
cației și învățămîntului din țara noas
tră, document ce prefigurează ma
gistral direcțiile de . dezvoltare și 
perfecționare a școlii românești.

Pentru noi toți, cei ce lucrăm 
acest domeniu, este un motiv 
adîncă și îndreptățită satisfacție 
constatăm că niciodată mai mult 
de o asemenea dezvoltare șl înflo
rire.

Academia „Ștefan Gheorghiu" si
tuează in centrul preocupărilor 
sale integrarea in procesul de în*  
vățămint a spiritului înnoitor, re
voluționar, propriu gindirii teoreti
ce și practice a partidului nostru. 
Un loc important in procesul de 
învățămînt îl ocupă problemele con
ducerii științifice a societății, studie
rea de către studenți și cUrsanți a 
aspectelor practice ale aplicării prin
cipiilor autoconducerii muncitorești 
și autogestiunli economico-financlare. 
In același timp, acționăm pentru o 
asemenea formare politică și ideolo
gică a cadrelor de conducere care să 
asigure dezvoltarea spiritului revolu
ționar, a intransigenței față de orice

în 
de 
să 

......_ ________  ___ ___  ca
învățămîntul nu fi-a bucurat

r
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— C HEM ARE A----- ------
CONGRESULUI EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂAAÎNTULUI 

către toate cadrele didactice din Republica Socialistă România
Participanții la Congresul educației și în- 

vățămintului, cea mai largă, mai reprezen
tativă și mai democratică reuniune din isto
ria școlii românești, inițiată de secretarul 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, consacrată 
dezbaterii problemelor fundamentale ale 
dezvoltării și perfecționării continue a în- 
vătămintului, in scopul creșterii contribu
ției sale la făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate,

Profund onorați și însuflețiți de partici
parea la lucrările acestui înalt forum a celui 
mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul vastului pro
gram de modernizare a școlii de toate gra
dele.

Călăuziți de ideile și orientările cuprinse 
în cuvîntarea rostită la Congres de condu
cătorul partidului și statului nostru, model 
de analiză științifică, multilaterală a învă- 
țămintului românesc, expresie a gîndirii no
vatoare și a cutezanței revoluționare, a gri
jii pentru prezentul și viitorul țării,

Am adoptat, în deplină unanimitate și cu 
profundă angajare patriotică, cu încredere 
neclintită in politica Partidului Comunist 
Român, hotărîrea ca expunerea secretarului 
general al partidului, președintele Româ
niei socialiste, document de excepțională 
valoare teoretică și practică, să constituie, 
pentru activitatea personalului didactic, a 
tuturor slujitorilor școlii și științei progra
mul întregii munci în domeniul instruirii și 
educării tinerelor generații, al formării 
omului nou.

Reafirmînd, din adîncul inimii și conștiin
ței noastre cetățenești, deplina adeziune a 
celui mai numeros detașament al intelec
tualității Ia . politica internă și externă a 
partidului și statului, politică ce corespunde 
pe deplin intereselor majore ale națiunii 
noastre socialiste, hotărîrea nestrămutată a 
tuturor cadrelor didactice de a milita per
manent pentru transpunerea în viață a aces
tei politici, pentru propășirea patriei socia
liste.

Pornind de la rolul nobil al școlii, ca fac
tor principal de educație și formare a omu
lui nou, de pregătire a forței de muncă, a 
cadrelor, de la succesele importante obținu
te în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și a prevederilor Programului parti
dului în acest sector al construcției socia
liste — încheierea în linii mari a procesu
lui de reorganizare și așezare pe baze noi 
a școlii de toate gradele, generalizarea în- 
vățămîntului de 10 ani, extinderea învăță- 
mîntului liceal, îndeosebi tehnic, profilarea 
mai bună a învățămîntului superior, cores
punzător necesităților societății, integrarea 
învățămîntului cu cercetarea științifică și 
producția, îmbunătățirea activității de re
ciclare profesională a cadrelor — de la mă
rețele obiective înscrise în documehtele ce
lui de-al XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, de la exigențele formulate 
în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Congresul educației și învățămînțului,

Conștieriți că este'V, înaltă datorie patrio
tică, o înARă 'Răspundere. comunista; de'. a. 
pune toată priceperea, energia, și măiestria 
noastră în slujba pregătirii pentru muncă 
și viață a generațiilor de azi și de mîine ale 
constructorilor societății socialiste și comu
niste,

Adresăm'’'tuțuror slujitorilor școlii — edu
catoare, învățători, asistenți, lectori, confe
rențiari și profesori, întregului personal 
muncitor din instituțiile de învățămînt, pă
rinților, organizațiilor de copii și tineret, tu
turor celor care participă la instruirea și 
educarea generațiilor tinere,

CHEMAREA
să continuăm cu însuflețire, cu toată pu

terea de muncă și de dăruire, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de partid, 
eforturile pentru dezvoltarea învățămîntului 
pe baza celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, a politehnizării și integrării 
strînse cu producția și cercetarea, organi
zarea temeinică a calificării forței de. mun
că, generalizarea procesului de reciclare a 
cadrelor, perfecționarea pregătirii profesio
nale a tuturor oamenilor muncii ;

Să situăm in centrul preocupărilor noastre 
modernizarea continuă a conținutului pro
cesului instructiv-edUcativ, aplicarea cu 
fermitate a noilor planuri de învățămînt 
aprobate de congres, a programelor și ma
nualelor școlare, asigurînd pregătirea temei
nică de cultură generală și fundamentală a 
tineretului studios, pregătirea profesională, 
formarea elevilor și studenților în profiluri 
largi, în așa fel, incit la absolvire să se 
poată încadra activ, cu bune rezultate, în 
producție, în activitatea socială, să poată 
ține pasul cu ritmul rapid de dezvoltare 
economică și socială a țării ;

Să asigurăm pregătirea tineretului pentru 
muncă și viață, să-l ajutăm să-și însușească 

cele mai noi cunoștințe științifice și tehnice, 
fructificînd mai bine experiența și rezulta
tele cercetării științifice pe plan național și 
mondial, cuceririle cunoașterii umane, să-i 
formăm deprinderile necesare exercitării 
unor profesii utile societății, să dezvoltăm 
în rîndurile tinerilor respectul și pasiunea 
pentru munca producătoare de valori mate
riale, unica sursă a sporirii avuției națio
nale, a bunăstării și;fericirii personale, do
meniul hotăritor al afirmării personalității 
umane, să stimulăm larg capacitatea inte
lectuală, imaginația, înclinațiile spre cerce
tare și proiectare, spiritul' de inventivitate 
și de creație ;

Să sporim mai mult contribuția școlii la 
cunoașterea și însușirea de către elevi: și 
studenți a comorilor culturii, a limbii și 
literaturii române, istoriei, creației mate
riale și spirituale â poporului nostru, să 
sădim în conștiința acestora înaltele trăsă
turi morale ale omului nou, principiile eticii 
și echității socialiste, să-i educăm in spi
ritul concepției revoluționare, materialist
dialectice și istorice despre natură și socie
tate, al umanismului socialist, al ideologiei 
și politicii Partidului Comunist Român, să 
transformăm într-o măsură și mai mare 
activitatea educativă într-o puternică - forță 
de mobilizare și dinamizare a energiilor 
creatoare ale tineretului studios la înfăp
tuirea politicii partidului și statului nostru ;

Să educăm tinerele generații în. spiritul 
patriotismului revoluționar, socialist, să le 
cultivăm recunoștința și prețuirea față de 
strămoși, care cu sacrificii și jertfe uriașe 
au apărat ființa națională a poporului, au 
ținut sus steagul luptei pentru libertate și 
neatîrnare, pentru dreptate națională și so
cială, să le dezvoltăm hotărîrea de a duce 
mai departe, în noile condiții istorice, făclia 
progresului și civilizației pe pămîntul Româ
niei. Să-i formăm pe toți tinerii patriei — 
români, maghiari, germani, sîrbi ori de alte 
naționalități — în spiritul unității și prie
teniei frățești, de nezdruncinat, ah respec
tului reciproc, pentru a-și dedica, împreună, 
întreaga energie înfloririi continue a patriei 
comune — România socialistă ;

Să formăm generațiile tinere în spiritul 
prieteniei și colaborării cu popoarele țărilor 
socialiste, ale țărilor în curs de dezvoltare, 
nealiniate, cu toate popoarele lumii, în spi
ritul solidarității cu forțele progresiste, de
mocratice, antiimperialiste, cu copiii și 
tinerii din întreaga lume.

Educatoare !
Sînteți, împreună cu familia și organi

zația „Șoimii patriei", călăuza primilor pași 
ai copiilor în viață. De activitatea voastră 
depind pașii următori pe care aceștia îi Vor 
face pe tărîmul cunoașterii, al formării ca 
cetățeni ai patriei !

Aplicați, in mod creator, prevederile 
programelor de activități, ținînd seama de 
particularitățile fiecărei grupe de vîrstă ; 
stimulați gîndirea și inteligența copiilor, 
dezvoltarea lor fizică armonioasă, asigu- 
rați-le îhsușifee-cunoștințelor necesare pre
gătirii pentru școală, educați-i în spiritul 
dragostei fierbinți față de tară, de partid și 
popor, față de cel mai iubit prieten și în
drumător al tinerei generații, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !

Formați-le, de la cea mai fragedă vîrstă, 
deprinderi de muncă, de ordine și discipli
nă, trăsături înaintate de caracter și de 
comportare civilizată !

Contribuiți cu toată puterea voastră de 
muncă la dezvoltarea și perfecționarea sis
temului de educație preșcolară, astfel incit, 
în cincinalul următor, să fie cuprinși în 
grădinițe, practic, toți copiii de această 
vîrstă !

Învățătoare 
și învățători!

Folosiți din plin setea de învățătură a 
copiilor de vîrste mici, pentru ca anii de 
început să fie cit mai rodnici, învătați-i pe 
copii să iubească și să-și însușească limba 
română, formați-le deprinderile necesare de 
citire și de scriere corectă, dezvoltați-le dra
gostea și pasiunea pentru lectură, introdu- 
ceți-i, cu pricepere, în lumea științei, în 
cunoașterea naturii și a societății. Perseve
rați pentru cuprinderea și menținerea la 
cursuri a tuturor copiilor de vîrstă școlară, 
pentru ridicarea nivelului de pregătire al 
tuturor elevilor și lichidarea, pe această 
cale, a repetenției, în așa fel incit fiecare 
să parcurgă ciclul primar cu bune re
zultate 1

Căutați cu răbdare căile care să ducă spre 
inimile și mințile elevilor pentru a le îm
bogăți viața sufletească, cultivați-le inte
resul și respectul pentru muncă, deschide- 
ți-le orizonturile culturii și științei !

împreună cu familia și Organizația pio

nierilor, formați tinerele vlăstare ale țării 
in spiritul omeniei, al cinstei, al dragostei 
față , de patrie, al devotamentului nemărgi
nit, față de partid și popor, realizînd. astfel, 
continuitatea necesară între educația pre
școlară și procesul instructiv-educativ ca
racteristic primelor' clase ale învățămîntului 
obligatoriu !

Profesoare și profesori 
din invățămintul 
gimnazial!

Continuați, pe un plan superior. opera 
începută cu pricepere și migală de educa
toare și învățători, oferiți elevilor. în mod 
sistematic și novator, datele cele mai im
portante ale științei, tehnicii și culturii 
moderne, dezvoltați-le gîndirea creatoare, 
cultivați-le interesul pentru studiu, dragos
tea pentru muncă, formați-le deprinderi 
profesionale practice, ajutați-i în orientarea 
școlară și profesională, potrivit cerințelor 
de forță de ,muncă și aptitudinilor lor, pen
tru continuarea studiilor în învățămîntul li
ceal de specialitate !

Asigurați creșterea nivelului calitativ al 
lecțiilor pentru a le face mai atractive și 
accesibile, în măsură să trezească si să dez
volte interesul și dragostea tineretului pen
tru știință, tehnică, artă și cultură, perfec- 
ționați-vă necontenit metodele de transmi
tere a cunoștințelor !

Depuneți, împreună cu organizațiile de 
copii și tineret, cu familia, întreaga voastră 
capacitate de muncă și forță de înrîurire 
pentru a forma la elevi convingeri'științifice 
statornice, pentru educarea lor politico- 
ideologică și patriotică, cultivați-le genero- 

■ zitatea și modestia, conștiința civică, răs
punderea ce le revine in școală și societate!

Profesoare și profesori 
din invățămintul 
liceal, profesional 
și de maiștri!

In cincinalul următor se prevede forma
rea unui număr însemnat de muncitori ca
lificați, tehnicieni și maiștri, cuprinderea 
în treapta a Il-a de liceu a unui număr 
sporit de elevi și crearea condițiilor pen
tru trecerea la generalizarea învățămîntului 
liceal, ceea ce pune în fața dumneavoastră 
răspunderi tot mai mari de natură organi
zatorică, științifică și didactică.

Pregătiți cu pasiune viitoarele cadre ne
cesare tuturor ramurilor economiei natio- 
nale, acordați o atenție deosebită formă
rii de muncitori calificați în meseriile de 
bază pentru, construcții de mașini, indus
trie ni'btăliirgi'ca,'' minieră, petrolieră, chi
mică, materiale de construcții, construcții- 
montaj, în meserii specifice agriculturii, 
precum și pentru celelalte sectoare ale acti
vității economice și, sociale !

Asigurați o astfel de calificare tuturor ca
drelor încît acestea să poată executa în 
bune condiții operațiile de reglare, supra
veghere tehnică și întreținere a mașinilor 
și utilajelor la care lucrează, să poată pune 
în valoare, la parametri maximi, puternica 
bază tehnico-materială de care dispune eco
nomia națională, să utilizeze cu maximum 
de economie materiile prime și materialele, 
energia și combustibilul, să răspundă exi
gențelor crescînde privind productivitatea 
muncii si calitatea produselor, generaliza
rea noului mecanism economico-financiar !

împletiți armonios pregătirea teoretică 
cu cea practică, asigurînd însușirea temei
nică de către întregul tineret, într-un sis
tem de formare multilaterală, a discipline
lor științifice fundamentale — matematica, 
fizica, chimia, biologia — a disciplinelor de 
cultură generală și social-politice. jt disci
plinelor de specialitate, precum și a deprin
derilor practice, realizarea unui profil larg 
în pregătirea tineretului, astfel încît absol
venții să poată trece fără dificultăți de la 
o meserie la alta, de la un utilaj la altul 
mai perfecționat, de la o tehnologie la alta 
mai eficientă, să se poată încadra rapid 
într-o nouă formă de organizare a muncii, 
într-un nou program de lucru !

Cultivați la elevi dragostea pentru me
seria' și specialitatea aleasă, spiritul de or
dine și disciplină, răspunderea față de sar
cinile ce le revin în procesul de producție. 
Obișnuiți elevii cu organizarea rațională a 
locului de muncă, cu respectarea timpului 
de lucru, dezvoltați-le răspunderea pentru 
calitatea muncii depuse, pentru păstrarea cu 
grijă a mașinilor, instalațiilor și uneltelor 
cu care lucrează !

împreună cu organizația U.T.C., asigurați 
educarea. politico-ideologică și moral-cetă- 
țenească a elevilor, formarea lor ca oameni 
cu un larg orizont de cunoaștere, cu o con
cepție înaintată despre lume și viată, cu un 
înalt nivel de conștiință socialistă !

Membri ai corpului 
didactic universitar !

Partidul și statul nostru v-au încredințat 
formarea specialiștilor cu înaltă calificare 
pentru toate domeniile de activitate. De 
modul în care vă desfășurați munca depin
de în covîrșitoare măsură nivelul științific, 
tehnic și cultural al cadrelor României so
cialiste.

Folosiți din plin posibilitățile pe care vi 
le-a pus la dispoziție orînduirea noastră so
cialistă pentru a asigura pregătirea temei
nică a studenților, în concordantă cu cerin
țele progresului tehnico-științific contempo
ran, ale dezvoltării economico-sociale a 
țării !

Militați permanent ca întregul proces in
structiv-educativ să se desfășoare la un 
înalt nivel calitativ, pe baza integrării aces
tuia cu producția, cu proiectarea și cerce
tarea științifică !

Asigurați însușirea de către studenți a 
cunoștințelor și deprinderilor necesare exer
citării eficiente a viitoarei profesii, prin 
participarea efectivă a acestora la activita
tea de producție, cercetare științifică și pro
iectare, la activități economice, social-poli
tice, cultural-educative, didactice și de ocro
tire a sănătății !

Pregătiți viitorii specialiști în profiluri 
largi, care să le permită adaptarea rapidă 
la transformările impuse de revoluția teh- 
nico-științifică contemporană !

îndrumați personal, cu solicitudine și căl
dură, tinerii aflați pe băncile facultăților în 
anii decisivi pentru dezvoltarea personali
tății — anii studenției — peptru a se forma 
ca oameni de înaltă ținută științifică, inte
lectuală ' și morală, credincioși ideilor celor 
mai înaintate ale omenirii, devotați parti
dului, patriei și poporului !

Preocupați-vă intens, împreună cu Asoci
ațiile studenților comuniști, de educarea 
specialiștilor de -mîine în spiritul concepției 
revoluționare a partidului nostru, de înar
marea lor cu gîndirea cea mai înaintată 
despre lume și viață, materialismul dialec
tic și istoric, formați-i ca luptători neobo
siți pentru progresul continuu al patriei, 
pentru progresul întregii societăți umane !

Utilizați integral potențialul de gîndire 
creatoare de care dispune învățămîntul su
perior, unindu-vă eforturile cu cele ale spe
cialiștilor din producție și cercetare, astfel 
încît școala superioară, cadrele universitare 
și studenții să participe într-o măsură spo
rită la afirmarea revoluției tehnico-științi- 
fice în toate domeniile, de. activitate, la 
creștere^.; rolului științțjij.ln. jmoijerjyzarea 
ecoriotriiei-' naționale, a întRCgii vieți sociale, 
la accentuarea contribuției creației științi; 
fice românești la progresul multilateral și 
dinamic al țării noastre, la îmbogățirea 
tezaurului cunoașterii, universale. Acționați 
mai ferm pentru legarea cercetării cu învă
țămîntul și producția, pentru întărirea con
lucrării cu masele lărgi ale celor ce mun
cesc — făuritorii bunurilor materiale. Faceți 
totul pentru îndeplinirea obiectivelor cu
prinse în Programul de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și introducere a pro
gresului tehnic, în Programul de cercetare 
și dezvoltare în domeniul energiei, astfel 
încît deceniul următor să devină cu ade
vărat deceniul științei, tehnicii, calității și 
eficienței !

Tovarășe și tovarăși, 
oameni ai muncii 
din școli și facultăți!

Transpunerea în viață a politicii parti
dului și statului nostru în domeniul învă- 
țămîntului, ridicarea ■ continuă a calității 
procesului instructiv-educativ, adaptarea 
lui la nevoile actuale și de perspectivă ale 
economiei, științei și culturii impun pre
ocupări sistematice pentru propria pregătire 
și perfecționare.

Să îmbogățim și să adîncim necontenit 
cunoștințele pe care le predăm, să ne desă- 
vîrșim neîncetat pregătirea, să șlefuim cu 
grijă arta noastră pedagogică, metodele de 
muncă cu preșcolarii, elevii și studenții. 
Aceasta, in paralel cu strădania de a fi 
mereu la curent cu ceea ce este nou în do
meniul nostru de. activitate, cu preocuparea 
de a încorpora în procesul predării atît 
pasiune . și dăruire, cit și cunoștințe noi, 

renunțînd la tot ceea ce nu mai corespunde 
progresului economic și social !

Munca noastră, a cadrelor didactice, se 
înscrie în aria celor mai frumoase, mai 
nobile și mai importante activități umane, 
fapt care ne obligă să fim model de pre
gătire, ' de ținută și comportare, în toate 
împrejurările, în școală, in familie, în so
cietate !

Indiferent de disciplina pe care o predăm, 
răspundem de imprimarea in rîndurile ele
vilor și studenților a spiritului de ordine și 
disciplină, a cinstei și corectitudinii, a res
pectului față de legile țării și normele so
cialiste de conviețuire, a atitudinii înain
tate, responsabile față de muncă, de înda
toririle școlare și obștești !

Valorificînd luminoasele tradiții ale școlii 
românești, educatoarele, învățătorii, profe
sorii, cadrele didactice din invățămintul 
superior, de pe tot cuprinsul țării, sînt che
mate să desfășoare o bogată activitate poli- 
tico-educativă și. culturală de masă în rîn- 
dul locuitorilor orașului, comunei sau satu
lui în care trăiesc și muncesc pentru spo
rirea. participării conștiente a acestora la 
înflorirea localităților, la înfăptuirea politi
cii partidului de dezvoltare economico-so- 
cială a țării, de ridicare generală a gradu
lui de civilizație și prosperitate !

Pe baza experienței dobindite pînă acum, 
aduceți-vă întreaga contribuție la perfec
ționarea în continuare a organizării și des
fășurării Festivalului național „Cîntarea 
Rorriâniei" și a competiției sportive de 
masă „Daciada", care asigură stimularea și 
mobilizarea largă a talentelor și energiilor 
creatoare ale întregului popor, promovarea 
creației culturale și tehnico-știintifice, în
florirea artei și culturii noi, socialiste, ex
tinderea sportului și culturii fizice, forma
rea oamenilor muncii de la orașe și sate în 
spiritul înaltului umanism al societății 
noastre, al principiilor eticii și echității so
cialiste !

Dragi copii, elevi 
și studenți!

Dispuneți de tot ceea ce este necesar pen
tru instruirea și educarea voastră, aveți în 
față o perspectivă minunată !

învățați temeinic, munciți cu pasiune 
pentru a obține rezultate tot mai bune în 
studiu, în activitatea practică, în cercetare, 
în formarea deprinderilor necesare exerci
tării profesiilor pentru care vă pregătiți!

însușiți-vă la un nivel cit mai înalt noile 
cuceriri ale științei, tehnicii și culturii, ale 
cunoașterii umane, lărgiți-vă necontenit 
orizontul științific și cultural, pregătiți-vâ 
cu toată răspunderea pentru a deveni buni 
constructori ai societății socialiste, pentru 
a duce mai departe opera părinților voștri, 
făclia progresului, socialismului și comu
nismului .pe pămîntul României !

Faceți totul pentru a cunoaște și a vă 
însuși ideologia, și. politica Partidului Cp- 
muHist ,£fomân,'. cifric,epția sa revoliiționară 
despre lume și viață, avînd permanent in' 
vedere faptul că orînduirea' pe care o edi
ficăm are nevoie nu de simpli specialiști 
într-un domeniu sau altul, ci de oameni ai 
muncii cu o viziune științifică, înaintată, cu 
o conștiință revoluționară fermă, devotați 
trup și suflet patriei, partidului și poporu
lui, gata oricînd să apere, cu orice sacrificiu, 
cuceririle socialismului, independenta și 
suveranitatea țării !

Acționați în spiritul prieteniei frățești a 
tuturor tinerilor, a tuturor oamenilor mun
cii din patria noastră, fără deosebire de 
naționalitate, formați-vă ca militanți activi 
pentru înfăptuirea Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism, 
pentru triumful cauzei progresului si păcii 
în lume !

Stimați părinți!
Activitatea de pregătire și educare comu

nistă a tinerelor generații se extinde, cum 
e și firesc, dincolo de zidurile școlii. Din- 
totdeauna, familia a fost păstrătoarea, celor 
mai frumoase tradiții, transmițînd copiilor 
dragostea de muncă, frumusețea morală a 
poporului nostru, cinstea și dreptatea, bo
găția sufletească a celor ce muricesc. Cu 
atît mai mult în zilele noastre, cînd formăm 
tînăra generație în spiritul principiilor noii 
societăți, ale eticii și echității socialiste, 
familia constituie imul din principalii cola
boratori ai școlii în creșterea și educarea 
copiilor.

Vă adresăm chemarea de a conlucra strîns 
și permanent cu școala, sprijinind-o în cu
noașterea particularităților psihofizice ale 
copiilor, în cultivarea înclinațiilor și aptitu- * 
dinilor, a unei atitudini înaintate față de 
muncă. Sfatul de orientare școlară și pro

fesională acordat tînărului. va fi cu atît 
mai eficient cu cît el va exprima opinia 
comună a școlii și familiei, cu cît va 
coincide eu dorințele și năzuințele viitoru
lui candidat la forme ulterioare de pregă
tire. cu nevoile de. forță de muncă ale eco
nomiei naționale, cu cerințele progresului 
material și spiritual al patriei noastre so
cialiste !

Creatori din domeniul 
literaturii și artei! 
Activiști 
din domeniul presei 
și radioteleviziunii!

De la înalta tribună a Congresului educa
ției și învățămîntului reprezentanții cadre
lor didactice de pe întreg cuprinsul țării vă 
adresează îndemnul de a realiza noi creații 
literar-artistice,. de o înaltă valoare educa
tivă, străbătute de un fierbinte mesaj pa
triotic, care să ajungă la inimile copiilor și 
tinerilor, să sprijine eforturile școlii, fami
liei, organizațiilor de copii și tineret, in mul
tilaterala activitate pe care acestea o depun 
pentru formarea tinerelor generații !

Oameni ai muncii 
din unități economice ! 
Activiști din cadrul 
consiliilor populare 
și ministerelor 
economice !

înfăptuirea sarcinilor stabilite de condu
cerea partidului și statului nostru în dome
niul învățămîntului este nemijlocit legată de 
contribuția dumneavoastră la dezvoltarea și 
perfecționarea acestuia, la asigurarea bazei 
didactico-materiale a instituțiilor de învăță
mînt, la organizarea și îndrumarea practicii 
în producție a elevilor și studenților, la in
struirea și educarea acestora.

Faceți totul ca tineretul patriei noastre să 
dispună de cele mai bune condiții pentru 
formarea sa, sprijiniți unitățile de învăță
mînt la amenajarea și dotarea atelierelor 
și laboratoarelor, la aprovizionarea acesto
ra, asigurați utilizarea efectivă, de căitre 
elevi și studenți a timpului destinat pregă
tirii practice pentru formarea lor în profe
siile alese, precum și integrarea rapidă a 
absolvenților ^în.jacțiy.ițătuJitilppȘpgjetătii.

Tovarășe și tovarăși!
Congresul al XII-lea al Partidului Comu

nist Român, jalonînd direcțiile dezvoltării 
societății noastre în cincinalul viitor, pre
cum și orientările evoluției ei pînă la sfîr- 
șitul acestui mileniu, a stabilit sarcini de 
importantă deosebită pentru modernizarea, 
în continuare, a ■ școlii românești de toate 
gradele.

In lumină acestor sarcini, Congresul edu
cației și învățămîntului a adoptat un minu
nat program de activitate menit să conducă 
la ridicarea pe o treaptă calitativ superi
oară a întregii munci de instruire și educa
re a tinerelor generații, a procesului de 
formare a omului nou. Totodată, a aprobat 
noile planuri de învățămînt și Statutul per
sonalului didactic. Ceea ce se impune acum 
este ca, sub conducerea nemijlocită a orga
nelor și organizațiilor de partid, să trecem 
cu toată hotărîrea, cu tot elanul nostru re
voluționar la înfăptuirea prevederilor 
acestora'.'

însuflețiți de cele mai profunde sentimen
te patriotice, strîns uniți in jurul conducerii 
partidului, al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, slujitorii școlii de 
pe întreg cuprinsul țării se angajează să 
înfăptuiască neabătut, prin muncă neobosi
tă, plină - de dăruire și pasiune, hotăririle 
celui de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, să facă totul pentru a fi 
la înălțimea răspunderilor și îndatoririlor 
ce le revin, dînd tării cadre cît mai temeinic 
pregătite, capabile să ridice pe trepte tot 
mai înalte viața materială și spirituală a 
patriei, să adauge noi și durabile realizări 
operei de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

(Urmare din pag. a II-a)
concura încă de la sfîrșitul perioadei 
lor de stagiatură la ocuparea postu
rilor didactice de ucenicie. Pentru că 
un cadru didactic tînăr nu se poate 
forma în această perioadă a vieții 
sale profesionale decît sub coordona
rea și controlul experienței cadrelor 
mai vîrstnice. Dezvoltarea cea mai 
rapidă și înfăptuirile științifice cele 
mai valoroase sînt realizate în acele 
instituții de învățămînt și cercetare 
în care selecția s-a făcut cu maxi
mum de exigență și promptitudine.

După ce a insistat pentru luarea 
de măsuri care să asigure o mai ope
rativă și profundă documentare a 
cadrelor didactice din învățămîntul 
superior, vorbitorul a spus, în înche
iere : Consider că învățămîntul su- 
perioi- medical din tara noastră are 
asigurate cele mai bune premise pen
tru realizarea optimă a sarcinilor de 
mare răspundere trasate de condu
cerea partidului și statului nostru. 
Stă în puterea noastră să adaptăm 
măsurile organizatorice la realitățile 
și nevoile existente pentru a putea 
mobiliza la maximurh uriașul poten
țial uman existent și valorifica așa 
cum se cuvine efortul material făcut 
de poporul nostru pentru asigurarea 
instruirii corespunzătoare a viitoare
lor cadre.

în numele profesorilor de matema
tică din județul Dîmbovița — a spus 
Ioana Condruț, Profesoară ia
Școala generală din Suta Seacă — 
exprim deosebita satisfacție de a 
participa la primul Congres al edu
cației și învățămîntului, organizat din 
inițiativa și sub directa îndrumare a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

Subliniind că matematica contribuie 
la dezvoltarea spiritului aplicativ, 
vorbitoarea a arătat că se impune, 
în acest sens, includerea în manuale 
a unui număr mai mare de exerciții 
și probleme practice legate de pro-

ducție, precum și evitarea comparti
mentării stricte a domeniilor mate
maticii și promovarea cu mai multă 
consecvență a spiritului intradiscipli- 
nar și interdisciplinar, astfel ca elevii 
să dobîndească deprinderi temeinice 
de a aplica matematica și în alte 
domenii de activitate.

Noi, profesorii de matematică, toate 
cadrele didactice, din județul Dîmbo
vița, ne vom mobiliza, în continuare, 
eforturile pentru a asigura, an de an., 
promoții de elevi tot mai bine pre
gătite, la nivelul exigențelor revo
luției tehnico-științifice contempora
ne, răspunzînd în acest fel tuturor 
sarcinilor trasate nouă, lucrători
lor din învățămînt, de către se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul școlii moderne 
din țara noastră.

Desfășurăm lucrările Congresului 
educației și învățămîntului la scurt 
timp după ce istoricul forum suprem 
al Partidului Comunist Român a ja
lonat obiectivele fundamentale ale 
întregii evoluții social-economice a 
țării, a spus Mihai Gafițeanu, 
rectorul Institutului politehnic din 
Iași.

în amplul proces de integrare a 
învățămîntului cu producția și cerce
tarea s-au înregistrat succese remar
cabile și în Politehnica ieșeană. O 
reflectare, fie chiar sumară, a stră
daniilor noastre în acest sens este și 
valoarea planului de integrare reali
zat în anul trecut, de peste 93 mili
oane lei. Eforturi susținute s-au con
centrat și in direcția dezvoltării ba
zei materiale, prin autodotare, reali
zările din anul 1979 situîndu-se, va
loric, la aproape 8 milioane lei.

Arătînd unele neîmpliniri în pro
cesul instructiv-educativ, vorbitorul a 
spus : în mod necesar, învăță
mîntul nostru trebuie să demonstreze

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
o mai pronunțată mobilitate și recep
tivitate la nou, caracteristici ce se 
cer statornicite cu aceeași exigență 
și fidelitate pe toate treptele școlii, 
concomitent cu o deschidere pronun
țată către viitor, prin conținut, me
tode și forme. îmbunătățirea trebuie 
să se realizeze la toate disciplinele 
din perspectiva selectării exigente, 
cu discernămînt, a cunoștințelor după 
criterii științifice, cu accente pe 
deprinderea de a gindi creator. Va 
trebui, totodată, să gravităm cu mai 
multă atenție spre scopul asigurării 
echilibrului necesar între teorie și 
practică, între laturile formativă și 
informativă, între componentele pre
gătirii fundamentale și ale celei de 
specialitate, cu rezolvări noi, supe
rioare calitativ, pe planul educației. 
Vedem utilă și conceperea unui sis
tem riguros de pregătire postuniver
sitară organizat în colaborare cu ma
rile întreprinderi sau institute, dar 
la dimensiunile și cu accentul pe 
care elementele noi ale științei și 
tehnicii le impun încă de pe acum.

Consider, a spus în încheiere vor
bitorul, că documentele supuse dezba
terii în acest forum al școlii româ
nești răspund în bună măsură impe
rativelor amintite, și nu numai aces
tora. Am însă convingerea că fondul 
activității noastre viitoare privește 
de fapt o mai pătrunzătoare desci
frare și aplicare a spiritului docu
mentelor de partid.

Vă rog să-mi permiteți să aduc 
cele mai sincere și vii mulțumiri 
Partidului Comunist Român, statuhri 
nostru socialist, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru minunatele con
diții de muncă și viață create popu
lației de naționalitate germană, co
piilor noștri, care se bucură de ace
leași excelente posibilități de edu
cație și învățătură ca toți ceilalți 
cOpii ai țării, fără deosebire de na

ționalitatea căreia aparțin, a spus 
Ulrike Schoppel, educatoare la 
grădinița de copii nr. 1 Rîșnov, ju
dețul Brașov. Prin întreaga noastră 
viață și activitate ne simțim în fie
care clipă integrați poporului și păr 
mîntului acestei țări, care este și pa
tria noastră, casa noastră clădită 
prin lupte și jertfe comune, al căror 
viitor îl construim alături de toți 
oamenii muncii, sub conducerea clar
văzătoare și înțeleaptă a partidului. 
Copiii noștri învață în limba lor 
maternă, își însușesc fără nici o opre
liște valorile autentice ale culturii 
socialiste, tradițiile și obiceiurile 
populației săsești, ca și pe cele ale 
românilor, se pregătesc în condiții 
egale pentru viitoarele lor profesii la 
care au acces fără nici o discriminare, 
se integrează în imensul șuvoi de 
muncă și creație caracteristic vieții 
noastre noi.

Iată de ce respingem cu indignare 
și dispreț încercările unor cercuri de 
peste hotare, care vor să strecoare 
în mintea și inima unora dintre 
cetățenii de naționalitate germană 
neîncrederea în viitorul luminos al 
patriei, în destinul socialismului pe 
care-1 construim. Știm însă că, de
parte de a fi dezinteresată și bine
voitoare, această propagandă este 
generată de interese foarte con
crete și străbătută de ura față de so
cialism, urmărește să asigure .capi
talului forța de muncă ieftină, în 
schimb bine calificată, gastarbeitei' 
de limbă germană, pentru diferitele 
sectoare economice. Mulți din cei 
plecați și în mod deosebit cadre di
dactice îngroașă astăzi rîndurile 
șomerilor.

Problemele puse în dezbaterea 
Congresului, expunerea amplă și de 
esență a secretarului general al 

partidului, a spus dr. ing. p|orin 
TănăsesCU directorul Institutului 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru industria electro
tehnică, deschid o perspectivă palpi
tantă asupra vieții societății româ
nești de astăzi, societate ajunsă la 
un. nivel de maturitate morală, la o 
înaltă conștiință a scopului Valoric și 
posibilităților sale. Cu forța spiri
tuală pe care i-o cunoaștem, to
varășul Nicolae Ceaușescu stimu
lează prin noi concluzii manifestarea 
activă a factorului om în societatea 
noastră, în procesul cultural, științi
fic, de educație și învățămînt.

, Creația tehnico-științifică din do
meniul electrotehnicii este unul din 
domeniile care ilustrează concludent 
roadele bogate ale acestor orientări 
în legarea organică a efortului unir 
'de creație desfășurat în cadrul lucră
rilor de concepție a uzinelor, institu
telor de cercetări, catedrelor din po
litehnici și universități.

Referindu-se la atenția acordată 
pregătirii noilor generații de specia
liști, vorbitorul a spus : Organizația 
de partid a institutului și-a făcut o 
tradiție din a primi cu grijă. în prac
tica obișnuită sau Ia proiectele de 
diplomă, fiecare serie de studenți. 
pregătindu-i să cunoască ceva mai 
devreme astăzi ceea ce vor trebui 
să facă mîine. Multe cadre din insti
tutul nostru predau în Politehnica 
bucureșteană in calitate de cadre di
dactice asociate, cadre ale căror atri
buții cred că ar fi bine să-și găsească 
o reglementare ceva mai clară in 
statut. Prezentăm studenților o serie 
de lecții sau laboratoare speciale 
pentru tehnologiile noi, neconvențio- 
nale în cadrul institutului.

Documentele istorice ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, pre- 
zentînd realizările harnicului nostru 

popor și prefigurînd viitorul luminos 
al patriei noastre, au conturat un 
minunat tablou al școlii românești, 
tablou întregit ieri de cuvîntarea în- 
suflețitoare și mobilizatoare a secre
tarului general al partidului, a spus 
Radu P. Voinea, rectorul Insti" 
tufului politehnic București.

Referindu-se la activitatea colecti
vului Politehnicii bucureștene pentru 
traducerea în viață a concepției re
voluționare a partidului nostru de 
integrare a învățămîntului cu cerce
tarea și producția, vorbitorul a men
ționat că veniturile institutului din 
contractele de cercetare și din activi
tatea practică a studenților au fost, 
în anul 1979, de peste 125 000 000 lei. 
O atenție deosebită a fost dată pro
cesului de integrare a activității din 
institutul nostru cu activitatea din 
întreprinderea de utilaje și aparatură 
pentru cercetare a Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini, de 
pe platforma institutului. In prezent, 
aproximativ 1 700 studenți și cadre 
didactice efectuează practica produc
tivă în această întreprindere. Totoda
tă, vorbitorul a menționat unele lip
suri, printre care o fărîmițare a for
țelor de cercetare pe probleme de 
mai mică importanță, efectuarea unor 
cercetări care, în fond, se reduc la 
măsurători de rutină.

în încheiere, aș dori să fac o pro
punere : pentru a asigura posibilita
tea ținerii la curent a învățămîntului 
cu cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, este absolut necesar a se 
îmbunătăți substanțial documentarea, 
îndeosebi cu reviste și cărți de spe
cialitate.

Fie că trăiește în cel mai îndepăr
tat sat al țării, :ori în marile ei 
orașe, astăzi, fiecare copil are, dato

rită politicii înțelepte a P.C.R., locul 
lui într-o școală, cărțile lui gratuite, 
dascăli destoinici, care, orientați și 
conduși de partid, veghează fără 
preget la creșterea și educarea tine
rel generații, a spus Constantin 
Boștină, PreȘedititele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor.

Este firesc așadar, ca, in numele 
celor peste 3,5 milioane pionieri și 
șoimi ai patriei — viitorul națiunii 
noastre socialiste — și al cadrelor 
care muncesc cu copiii, să aducem 
prinosul de recunoștință și dragoste 
însoțit de cele mai sincere mulțumiri 
conducerii partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru minuna
tele condiții de muncă și viață asi
gurate tuturor copiilor patriei, ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități.

Una din mutațiile profunde care 
au avut loc în ultimii ani în acti- 

. vitatea politico-educativă a Organi
zației Pionierilor o constituie îmbu
nătățirea simțitoare a atitudinii co
piilor față de învățătură și de munca 
concretă, dar mai ales trecerea la 
antrenarea și participarea efectivă a 
pionierilor, după puterile lor, la 
activități social-utile. Grăitor esta 
din acest punct de vedere faptul că 
peste 98 la sută din elevii claselor 
I—VIII au promovat anul școlar tre
cut, 75 la sută din totalul pionierilor 
participă în cercuri tehnico-aplica- 
tive și științifice, circa 1,5 milioane 
de pionieri au fost prezenți la lucră
rile din campania agricolă de toam
nă, iar toate unitățile și detașamen
tele de pionieri au angajamente pro
prii de muncă patriotică. în același 
timp, participînd activ la Festivalul 
național „Cîntarea României" și la 
competiția sportivă „Daciada", pio
nierii și-au putut manifesta mai bine 
spiritul lor creator, dragostea față de 
știință, tehnică, cultură și artă, pre
cum și aptitudinile și talentele lor 
cultural-sportive,'
(Continuare în pag. a IV-a)
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Simionescu, directorul Institutului de 
cercetări chimice „Petru Poni“ din 
Iași, Iuliana Bucur, secretar de stat 
la Ministerul Industriei Ușoare, . Ilie 
Văduva, rectorul Academiei de stu
dii economice din Buourești, Flfarica 
Bogdan, inspector la Inspectora
tul școlar al județului Mehedinți; 
Ion Sasu, președintele Consiliului 
U.A.S.C.R., Luiza Pop, învățătoa
re la Liceul pedagogic din Odorheiu 
Secuiesc, județul Harghita, Gheorghe 
Roșioru, profesor la liceul „Nicolae 
Bălcescu“ din Brăila, Nicolae Novac, 
profesor la Universitatea din Craiova, 
Ecaterina Drăghici, directoarea liceu
lui de matematică-fizică „Alexandru 
loan Cuza“ din Foeșani, general-loco- 
tenent Constantin Opriță, șeful di
recției personal-invățămînt din Mi
nisterul Apărării Naționale, Adriana 
Crina Pleșa, directoarea Liceului 
nr. 1 din Bistrița, județul Bistri- 
ța-Năsăud, Gheorghe Moraru, direc
torul Liceului agroindustrial din Huși, 

La propunerea prezidiului, s-a vo
tat sistarea dezbaterilor, urmind ca 
cei care nu au luat cuvîntul să depună 
la secretariatul Congresului textul in
tervenției lor.

Au fost adoptate apoi documentele 
aflate la ordinea de zi a Congresului : 
Programul privind asigurarea, forței 
de muncă, dezvoltarea învățămințului 
și perfecționarea continuă a pregătirii 
cadrelor în perioada 1981—1990-; pla
nurile de invățămint și Statutul per
sonalului didactic, stabilindu-se ca 
viitorul Consiliu Superior al Educației 
și învățămințului să le definitiveze 
pe baza propunerilor care s-au făcut 
in Congres și in cadrul dezbaterilor 
publice.

în continuare, participanta la pri
mul Congres al educației și învață- 
mintului au adoptat Chemarea către 
toate cadrele didactice din Republica 
Socialistă România.

Trecînd la ultimul punct de pe or
dinea de zi, Congresul a aprobat pro
punerile privind componența Consi
liului Superior al Educației și învă- 
țămîntului, organizat potrivit preve
derilor Legii educației și învățămîntu- 
lui pentru îndrumarea, controlul și 
coordonarea învățămințului de toate 
gradele.

întrunit în prima ședință, Consiliul 
Superior al Educației și învățămîntu- 
lui a ales în funcția de președinte pe 
tovarășul ȘTEFAN VOITEC, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat. -

(Urmare din pag. a Ul-a)
în cuvîntul său, academician Cris- 

tofor Simionescu, lectorul in
stitutului de cercetări chimice „Petru 
Poni" din Iași, a spus : Am urmărit 
cu puternică emoție cuvîntarea 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pătrunsă 
de adîncă răspundere și grijă pentru 
viitorul școlii românești. Această 
cuvîntare înscrie încă o pagină de aur 
în ctitoria României moderne. Răs
punderea noastră este cu atît mai im
portantă, cu cît, urmind exemplul 
marelui forum al'Comuniștilor, trebuie- 
să abordăm în spirit revoluționar, în
tr-o unitate de gîndire și de acțiune, 
o problematică vastă și complexă și 
să propunem măsuri care operează 
într-un sector de importanță vitală 
pentru progresul patriei. Sîntem ge
nerația care are misiunea istorică de 
a transpune în fapte idealurile ge
neroase ale înaintașilor, pentru care 
cauza luminării poporului, a accesi
bilității generale spre culmi de cul
tură și civilizație a devenit crez de 
viață și crez de luptă.

Integrarea învățămințului cu cer
cetarea științifică și producția de bu
nuri materiale conferă școlii . româ
nești densitate și realism, asigură ca
drul unei instructs și educații de 
larg orizont, pe măsura exigentelor 
societății noastre socialiste. Deprin
derea de a mînui instrumentele in
vestigației științifice încă din școala 
generală, bineînțeles în limitele 
sale, este de natură, să stimulez^ gin- ' 
direa creatoare, să cultive talentele, 
să contribuie la formarea unei gene
rații încrezătoare în propriile forte 
și cu mare deschidere la nou. Cred 
că deschiderea spre cercetarea știin
țifică se cere amendată și completată 
în universitate. Cercetarea științi
fică din universitate, atît cea a ca
drelor didactice, cît și cea a studenți
lor, înseamnă creație, contribuție în 
procesul cunoașterii, înseamnă noi 
teze și noi rezultate.

Universitatea dispune astăzi de o 
tematică atotcuprinzătoare pentru 
promovarea științei, programul de 
cercetare științifică șl dezvoltare 
tehnologică, aprobat de Congresul al 
XII-lea al P.C.R. Acest program 
cheamă la o concentrare a forțelor 
și mijloacelor, la o mai bună coope
rare interdisciplinară, la reconside
rarea unor orientări în știintă. la o 
mai accentuată participare a creației 
originale românești la tezaurul mon
dial de valori.

Realizarea importantelor obiective 
care au stat șl stau în fața industriei 
ușoare a depins și depinde în 
mod hotărîtor de feiul în care sînt 
asigurate cadrele necesare, de cali
tatea pregătirii lor și de gradul de 
perfecționare a celor existente in 
cadrul întreprinderilor, a arătat, prin
tre altele, în cuvîntul său |u|jana 
BllCUr secretar tîe stat ta Ministe
rul Industriei Ușoare.

Asigurarea și pregătirea cadrelor, 
a spus vorbitoarea, s-au desfășurat pe 
baza unui program elaborat in con
cordanță cu cerințele sectorului 
de muncitori calificați, maiștri, teh
nicieni și ingineri, economiști. Numai 
în anul 1979 au fost pregătite 70 000 
de cadre calificate, realizîndu-se pla
nul de școlarizare în proporție de 116 
la sută. Dintre acestea, 28 000 de ca
dre au fost pregătite pentru noile 
unități și capacități industriale. în 
obiectivele de bază ale activității de 
pregătire a cadrelor necesare secto
rului ne-am preocupat pentru asigu
rarea unui înalt nivel calitativ al pre
gătirii acestor cadre. Astfel au fost 
cuprinse în noul nomenclator al li
ceelor industriale și școlilor profesio
nale meserii complete, specifice sec
torului de industrie ușoară.

în continuare, vorbitoarea s-a re
ferit pe larg la preocupările Minis
terului Industriei Ușoare, în vederea 
asigurării și perfecționării forței de 
muncă calificate pentru acest sector 
în concordanță cu progresul tehnic, 
cu dezvoltarea continuă a industriei 
ușoare.

în încheiere, in numele oamenilor 
muncii din industria ușoară, asigu
răm conducerea de partid și de stat, 
personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că sîntem hotărîți să mun
cim cu și mai multă abnegație și simț 
de răspundere pentru a contribui cu 
toate forțele noastre la educarea și 
formarea omului nou, a noilor gene
rații de oameni ai muncii.

Potrivit legii, prim-vicepreședinta 
al Consiliului Superior al Educației și 
învățămințului ește ministrul educa
ției și învățămințului,

Luind cuvîntul in încheierea lucră
rilor Congresului, tovarășul Ștefan 
Voi tec a «PUS :

„Se încheie astăzi primul Congres 
al educației și învățămințului, eveni
ment de înaltă semnificație ideologi
că, politică și științifică, cu profunde 
rezonante în conștiința tuturor cetă
țenilor patriei noastre,

lnscriindu-se in efervescenta crea
toare care animă întregul nostru 
popor, în cadrul manifestărilor de 
mare însemnătate și angajare politică 
determinate de cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, Congresul educației și învă- 
țămintului a dezbătut, cu competen
tă și răspundere patriotică,. multi
plele probleme care privesc formarea 
cadrelor de muncitori și specialiști, 
în concordantă cu cerințele Progra
mului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism.

în aceste zile cadrele din învăță
mînt, părinții, elevii și studenții, oa
menii muncii din întreaga tară — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — și-au îndreptat gîn- 
dul, plin de recunoștință și nestrămu
tată încredere, spre secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care manifestă o 
grijă statornică față de viitorul tării, 
pentru pregătirea tineretului si inte
grarea sa în vastul și neîntreruptul 
efort al națiunii române de înălțare 
pe noi culmi ale progresului si civi
lizației socialiste și comuniste.

Școala românească, purtătoare a 
unor vechi, bogate si valoroase tra
diții, vatră perpetuă de cultură, de 
deprindere a muncii și a respcciului 
fată de tot și de toți cei ce au creat 
și creează, de educație umanistă, pa
triotică și revoluționară, de formare 
a unor caractere pe măsura înainta
șilor și a cerințelor vremii noi, școa
la românească, în întregimea ei, 
trăiește astăzi epoca unor transforr 
mări înnoitoare fără precedent.

Profunzimea orizontului scrutat de 
documentele Congresului al XII-lea 
al partidului, realismul și înălțimea, 
semeață a obiectivelor care implică 
școala și-i subliniază rolul important, 
esențial, fermitatea și responsabilita
tea personalului didactic, a elevilor 
și studenților, a organizațiilor de copii 
și tineret, atașamentul lor activ și 
ferm la politica Partidului Comunist

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
Școala economică, beneficiind de 

permanenta îndrumare și de prețioa
sele indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a înscris în li
niile generale de modernizare și per
fecționare a învățămințului superior, 
aplicînd cu rezultate din ce în ce mai 
bune formele și modalitățile de in
tegrare cu producția și cercetarea —■. 
a arătat, în cuvîntul său, Ilie Vă
duva rectorul Academiei de studii 
economice — București.

Sîntem conștienți că pențru a 
realiza o calitate nouă, potrivit hotă- 
ririlor CongreȘu-lUi ’ al XII-lea al 
partidului, trebuie să facem mai mult 
pentru formarea și stimularea unei 
gîndiri economice temeinice a siu- 
deniilor, îmbunătățirea în continuare 
a conținutului disciplinelor și progra
melor de învățămînt, precum și pro
movarea pe scară mai largă a meto
delor moderne, participative de trans
mitere șl însușire a cunoștințelor.

Apreciem că noile planuri de învă
tămînt pentru profilul economic, su
puse dezbaterii congresului, cores
pund sarcinilor actuale ale învăță- 
mîntului economic superior. în acest 
context, vorbitorul a evidențiat unele 
rezultate obținute în această direcție 
de Academia de studii economice, 
menționind că. față de obiectivele is
torice înscrise în documentele celui 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
trebuie adusă o contribuție sporită la 
soluționarea problemelor economice 
fundamentale pe care le ridică dez
voltarea rapidă și eficientă, prezentă 
și viitoare, a economiei noastre so
cialiste. la îmbunătățirea aplicării sub 
toate laturile a mecanismului econo- 
mico-financiar.

în încheiere, vorbitorul a spus : am 
acționat și vom acționa, în continuare, 
pentru ca studenții să devină nu 
numai buni cunoscători'ai probleme
lor economice, dar și militanti activi 
pentru promovarea în toate colective
le de muncă a spiritului de răspun
dere față de bunurile societății, de 
gospodărire judicioasă a resdrselor 
materiale și financiare.

Am mandatul educatoarelor pe 
care le reprezint la congres — a spus 
Florica Bogdan, iwectoare cu 
probleme de- grădiniță, județul Me
hedinți — să exprim adeziunea de
plină la documentele supuse spre 
dezbatere acestui înalt forum al edu
cației și învățămințului, fiind convin
să că lucrările lui vor oferi multiple 
soluții concrete și orientări pentru 
trecerea la o nouă calitate a îrivă- 
țămîntului.

Noua programă a activității in- 
structiv-educative, care traduce în 
viată indicațiile prețioase date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și sarci
nile prevăzute in documentele de 
par.tid și de stat, precizează conținu
tul educației moral-cetățenești și re- 
voluționar-patriotice, făcînd posibilă 
îndeplinirea superioară a valorilor 
naționale proprii acestei activități.

Ținînd seama de specificul vîrstei 
mici, căutăm să educăm copiii noștri 
in spiritul patriotismului, pornind de 
la elemente simple, prin contact ne
mijlocit cu realitatea înconjurătoare, 
treptat îi facem apoi să cunoască bo
gățiile și frumusețile patriei, să se 
informeze, la nivelul lor de înțele
gere, despre realizările poporalul ro
mân obținute printr-o muncă plină 
de eroism și abnegație, să pătrundă 
sensul grijii și preocupării constante 
a Partidului Comunist Român in 
frunte cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
viata fericită a întregului popor.

Urmărind îndeplinirea sarcinilor 
trasate de conducerea de partid și de 
stat cu privire la dezvoltarea multi
laterală a copiilor de vîrstă preșco
lară, ne angajăm să asigurăm cele 
mai bune condiții pentru instruirea 
și educarea acestora, indeplinindu-ne 
menirea de educatoare, cu dragoste 
și pasiune.

Puternica racordare a școlii de toa
te gradele la cerințele dezvoltării e- 
conomico-sociale a țării, ale re
voluției științifico-tehnice, a spus 
Ion SaSU, președintele Consiliului 
U.A.S.C.R., a dat un nou impuls pro
cesului de educare pentru muncă și 
viață a viitorilor specialiști,. In acest 
context, acționind permanent pentru 
educarea comunistă, pentru muncă și 
viață a studenților, Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România se implică, în mod activ și 

Român au constituit dominanta dez
baterilor din aceste zile, în care, pe 
secțiuni și în plenul congresului, și-au 
exprimat opinia 181 tovarăși; Aceasta 
este încă o dovadă a democratismului 
orinduirii noastre socialiste, a capa
cității personalului didactic de a 
participa la soluționarea complexelor 
probleme ale învățămințului și educa
ției din tara noastră, la necontenita 
înflorire spirituală a patriei noastre.

Putem afirma, acum, la încheierea 
primului Congres al educației și in
vățămîntului, că dezbaterile in adu
nările județene și cele din cadrul oon- 
gresului au oglindit, în mod elocvent, 
creșterea răspunderii educatoarelor, 
învățătorilor și profesorilor, cărora 
partidul le-a încredințat misiunea de 
înaltă încredere de a pregăti și edyca 
tineretul patriei, pe cei care vor pre
lua și duce mai departe efortul și 
sacrificiul înaintașilor, munca și reali
zările generațiilor care au înfăptuit 
marile transformări revoluționare ale 
României socialiste de astăzi.

Noile planuri de învățămînt, dez
bătute de congres, rod al unei mature 
chibzuințe, al gîndirii și experienței 
colective, materializează principiile 
fundamentale ale unui invățămint 
modern, eficient : politehnizarea, rea
lizarea unei strînse legături cu pro
ducția și cercetarea, educarea știin
țifică, etică și politico-ideologică a ti
neretului din școli și facultăți, Pre
gătirea temeinică pentru muncă, pen
tru viață, pentru socialism și co
munism.

în scopul valorificării acestei con
cepții in care se asigură pregătirea 
tinerilor intr-un profil larg, in ra
port cu cerințele și exigentele oare 
decurg din documentele programati
ce ale partidului nostru comunist, 
personalul didactic, din invătămintul 
de toate gradele, este chemat să per
fecționeze programele de studiu, 
cursurile și manualele, atît pentru a 
reflecta noile cuceriri ale științei, 
tehnicii și culturii, cît și pentru «fa
rdarea cunoștințelor Sub aspect in
ter și intradisciplina», pentru elimi-’ 
narea paralelismelor și creșterea oon- 
tributiei în pregătirea și educarea 
elevilor și studenților.

Pentru îndeplinirea marilor înda
toriri ce revin întregului nostru in
vățămint, în lumina istoricelor hotă- 
riri ale Congresului al XII-lea al 
partidului, cadrele didactice vor tre
bui să acorde, in continuare. întrea
ga lor atenție pregătirii politice și 
ideologice, științifice și pedagogice, 
perfecționării și dezvoltării bazeț ma
teriale a învățămințului, îmbunătăți
rii stilului de muncă la toate nive

cu bune rezultate, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
în întreaga activitate care se desfă
șoară în instituțiile de învățămînt su
perior. Putem raporta, în acest sens, 
că a crescut contribuția studenților, 
a asociațiilor studenților comuniști, 
la conducerea, organizarea si desfă
șurarea activităților- practice și de 
cercetare științifică. Regăsim efectele 
acestei munci în creșterea răspunderii 
sociale a studenților față de propria 
pregătire, în rezultatele obținute in 
sesiunile de examene,- în contribuția 
sporită la realizarea de obiective din 
planurile de dezvoltare economică, 
științifică și tehnologică,"în integrates' 
rapidă1 și participarea tot mai eficien
tă a absolvenților din ultimii ani la 
realizarea calitativă a sarcinilor ce io 
revin, la locurile de muncă.

A crescut, în același timp, partici
parea reprezentanților studenților, a 
organelor asociațiilor studenților co
muniști la activitatea de perfecționa
re a procesului instructiv-educativ, 
la munca organelor colective de con
ducere și decizie, din institute și fa
cultăți.

Promovînd o poziție fermă și in
transigentă față de deficiențele care 
se mai manifestă — a spus în con
tinuare vorbitorul — așa cum. ne 
cerea și în deschiderea Congresului 
educației și învățămințului secretarul 
general al partidului, sîntem preocu
pați de intensificarea activității poli- 
tico-organizatorice a asociațiilor stu
denților comuniști, astfel incit, îm
preună cu organele de învătămînt, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, să determinăm, în 
fiecare facultate și an de studiu, an
gajarea responsabilă a tuturor stu
denților într-o muncă tenace.

Cadrele didactice din județul Har
ghita — a spus Luizq Pop, învâ" 
țătoare la Școala de aplicație a Liceu
lui pedagogic din Odorheiu Secu
iesc — organizațiile de tineret și co
pii, conduse de organele și organiza
țiile de partid desfășoară o susținută 
activitate pentru educarea patriotică, 
revoluționară a tineretului, în spiritul 
dragostei față de patrie, partid și 
popor, al adîncirii unității și frăției 
de nezdruncinat dintre oamenii mun
cii români și cei aparținînd naționa
lităților conlocuitoare. Considerăm 
că este o îndatorire a noastră, patrio
tică, de cea mai mare importanță, ca 
toți copiii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare, să-și însușească temei
nic limba română, limba statului nos-ț 
tru, așigurînd astfel - deplina lor afir
mare un toate domeniile vieții sociale.

Avînd în față luminoasele perspec
tive prefigurate în documentele Con
gresului al XII-lea al partidului, în 
indicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și cu prilejul acestui Con
gres, sîntem conștienți că mai avem 
multe de făcut în direcția pregătirii 
temeinice pentru producție și viață 
socială a tineretului. învățătorii din 
județul nostru sînt preocupați de per
fecționarea continuă a procesului in
structiv-educativ, de pregătirea și 
educarea copiilor în spiritul interesu
lui și răspunderii față de muncă și 
învățătură, al participării efective la 
propria lor pregătire. Sîntem con
știenți că lichidarea repetenției este 
o activitate complexă, pedagogică, de 
mare responsabilitate socială care tre
buie să se realizeze concomitent cu 
creșterea exigenței față de pregătirea 
copiilor, printr-o muncă perseverentă 
și sistematică de ridicare calitativă a 
învățămințului.

in cuvîntul său, Gheorghe Ro
șioru Profesor la liceul „Nicolae 
Bălcescu" din Brăila, a subliniat că, pe 
baza indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cadrele didactice din li
ceul său au acordat o atenție deose
bită pregătirii temeinice a elevilor 
în domeniul științelor fundamentale: 
matematica, fizica, chimia, biologia 
— discipline indispensabile oricărui 
specialist din orice domeniu de acti
vitate.

în munca noastră — a spus el — 
ne-am călăuzit după ideile cuprinse 
în documentele de partid, după Legea 
educației și învățămințului care pre
conizează ca școala, invățămîntul să 
contribuie într-o măsură mai mare 
la însușirea de către tineri a ideolo
giei și politicii partidului, a concep
ției sale revoluționare despre lume 
și viață. Pentru aceasta s-a urmărit 
asigurarea conținutului politico-ideo
logic corespunzător al lecțiilor de la 

lurile, de la unitățile de bază ale 
învățămințului pînă la verigile sale 
superioare, întăririi colaborării cu co
lectivele de oameni ai muncii din in
dustrie și agricultură, a conlucrării 
cu organizațiile dp tineret și copii, 
cu familia, sub conducerea organiza
țiilor de partid.

Nu trebuie să uităm nici Un mo
ment că de pregătirea sistematică a 
tuturor cadrelor didactice, de inte
resul lor constant, plin de răspun
dere pentru studiu, pentru cunoaș
tere, de receptivitatea fată de noii, 
de munca, devotamentul și elanul lor 
depinde in cele din urmă și în mod 
hotărîtor eficienta procesului de în
vătămînt. Este necesar să avem per
manent în vedere că școala este pen
tru societate, pentru națiune, ceea 
ce sînt cadrele didactice care o slu
jesc. Calitatea pregătirii lor, profilul 
lor moral-politic, pasiunea pentru 
nobila misiune de dascăl valorifică 
și dau substanță actului pedagogic.

îndemnul secretarului general al 
partidului de a ne preocupa perma
nent de pregătirea profesională și po
litică are un profund ecou în inimile 
tuturor celor ce slujesc școala.

Acționind cu fermitate, într-o de
plină unitate, slujitorii școlii de pe 
întreg cuprinsul tării, împreună cu 
ceilalți oameni ai muncii nu vor 
precupeți nici un efort pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru ; vor ac
ționa cu însuflețire, cu toată hoiă- 
rirea și dăruirea, pentru îndeplinirea 
mărețelor sarcini și obiective puse de 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român in fata scolii ; vor 
milita neobosit pentru perfecționarea 
învățămințului, pentru creșterea con
tribuției sale la formarea forței de 
muncă și a cadrelor necesare socie
tății,_ Ia progresul multilateral al 
României și înălțarea națiunii noas
tre sooialiste pa culmile progresului 
și civilizației ; vor dezvolta larg ac
tivitatea politico-educativă. sădind 
în inimile întregului tineret înaltele 
trăsături moral-politice specifice co
muniștilor, nobilul sentiment al 
patriotismului, dragostea fată de pa
trie și partid, fată de tradițiile mi
lenare de luptă pentru libertate, in
dependentă și dreptate socială ale 
poporului nostru, așigurînd formarea 
omului nou, cu o conștiință înainta
tă, revoluționară, făuritor al celei 
mai drepte societăți pe pămintul nos
tru strămoșesc — comunismul.

Să facem totul, să muncim cu dă
ruire și abnegație revoluționară pen
tru a da viată politicii școlare a 
partidului nostru, a hotărîrilor Con

toate disciplinele de învătămînt, ac- 
centuîndu-se in mod deosebit pe creș
terea aportului „științelor sociale, 
Ținind seama de criticile făcute de 
secretarul general al partidului., am 
pus un mai mare accent pe educația 
materialist-științifică, ateistă a pre
școlarilor și elevilor, pe afirmarea și 
demonstrarea superiorității concep
ției noastre filozofice despre lume și 
viață, acțiune în care au fost antre
nate toate cadrele didactice.

In continuare vorbitorul s-a refgrit 
la unele greutăți întîmpinate în acti
vitatea didactică, solicitînd sprijinul 
Ministerului Educației și Învățămîn- 
tului, al organelor sale de speciali
tate, în mod deosebit în direcția ac
cesibilității manualelor școlare în așa 
fel incit ele să constituie instrumente 
cît mai eficiente pentru munca indi
viduală a elevilor.

în numele celor 4,000 de educatori din 
județul Brăila, al căror mandat îl în
deplinesc, a spus în încheiere vorbi
torul, asigur conducerea partidului și 
statului, pe secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort 
în munca pe care o depunem pentru 
educarea și pregătirea celor care vor 
duce mai departe societatea româ
nească pe drumul progresului și civi
lizației, al socialismului și comunis
mului.

Exprimînd mulțumiri fierbinți to
varășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, pentru con
tribuția remarcabilă la dezvoltarea și 
îmbogățirea creatoare a teoriei și 
practicii revoluționare, a tuturor do
meniilor acesteia, prof, univ, dr. 
Nicolae Novac, șe£ub catedrei 
de filozofie și socialism științific 
de la Universitatea Craiova,' a spus :

Pe baza hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1976, a indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
și în domeniul științelor sociale, Mi
nisterul Educației și învățămințului, 
prin măsurile întreprinse, a asigurat 
o structură unitară predării discipli
nelor social-politice, elaborarea unor 
noi planuri, programe și manuale, 
reorganizarea facultăților de istorie 
și filozofie, instituirea unui nou sis
tem de perfecționare a cadrelor di
dactice din acest domeniu. în acest 
context se înscriu și măsurile cu pri
vire la integrarea învățămințului de 
științe sociale cu cercetarea și viața 
social-politică, în direcția implicării 
mai directe a acestei activități în so
luționarea problemelor complexe ale 
activității economics, social-politice și 
cultural-educative. Realizarea unei 
noi calități în predarea științelor so
ciale impune un serios examen auto
critic cu privire la activitatea desfă
șurată și, în același'timp, o exemplară 
mobilizare a forțelor, in direcția sta
bilită la Congresul al XII-lea, aceea 
a aprofundării gîndirii social-politice 
originale a partidului nostru, a secre
tarului său general. Tocmai în acest 
spirit trebuie să acționăm pentru 
îmbunătățirea formelor și metodelor 
de predare și desfășurare a semina- 
riilor, pentru o mai bună valorificare 
a procesului de integrare . a invăță- 
mîntului cu cercetarea și practica so
cial-politică, investigarea fenomene
lor și proceselor noi din viața internă 
și internațională, elaborarea de pro
puneri și soluții pentru organele de 
decizie.

Profesoara Ecaterina Dră
ghici directoarea liceului de mate
matică-fizică „Al. I. Cuza“ din Focșani, 
a spus: Principiile valoroase ale poli
calificării și politehnizării învățămîn- 
tului se reflectă în roadele muncii 
noastre, care nu sînt și nici n-ar tre
bui căutate numai în cataloage, cl, 
mai departe, în muncă, pe șantiere, 
în producția de bunuri materiale, pe 
ogoare, în toate sectoarele vieții so
ciale. Acolo se află și se afirmă încă 
din școală tinerii pe care îi pregătim, 
în rezultatele obținute în producție 
trebuie văzută și contribuția învăță- 
mîntului.

După ce a subliniat necesitatea ca 
din activitatea unor cadre didactice 
să se elimine fenomenele de auto- 
multumire, rutina și comoditatea, ca 
și nevoia elaborării cît mai multor 
forme moderne de colaborare prin 
lecții deschise, schimburi de expe
riență și alte forme specifice, vorbi
toarea a subliniat, în cîteva cuvinte, 
contribuția concursurilor pe meserii 
și a olimpiadelor școlare la crearea 
unei atmosfere de emulație, de între

gresului al XII-lea, a indicațiilor 
date de secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu* 1.

într-o atmosferă de mare. însufle
țire, de puternic entuziasm, parțici- 
panții la Congres au adoptat textul 
telegramei adresate COMITETULUI 
CENTRAL AR PARTIDULUI, TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
prin care se da expresie sentimen
telor de adine devotament și caldă 
recunoștință ale tuturor cadrelor di- 
daotice pentru îndrumarea perma
nentă a învățămințului, pentru grija 
deosebită pe care o poartă tineretu
lui țării, personalului didactic, pentru 
inițiativa de a instituțiopaliza acest 
larg for democratic al cadrelor didac
tice din întregul învățămînt.

Primul Congres al educației si m- 
vătăniintului iși încheie lucrările în 
acordurile vibrante ale cînțecului „E 
scris pe tricolor unire".

Desfășurat sub semnul generoase
lor idei și al importantelor orientări 
cuprinse în cuvîntarea secretarului 
general al partidului; . președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Congresul se înscrie drept 
un moment remarcabil pentru pro
gresul școlii românești, eveniment de 
seamă în viata noastră, social-cultu- 
rală, a întregit țări. După două zile 
de. cuprinzătoare dezbateri, expresie 
a profundului democratism ce carac
terizează societatea noastră, au fost 
stabilite măsuri de însemnătate deo
sebită pentru dezvoltarea si perfec
ționarea continuă a învățămințului 
de toate gradele, corespunzător sarci
nilor trasate de cel de-al . XII-lea 
Congres al Partidului, Comunist Ro
mân. în documentele finale adoptate, 
participantii reafirmă voința fierbin
te a cadrelor didactice de pe tot cu
prinsul patriei -- români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
do a-și îndeplini misiunea, de onoare 
încredințată de partid și de stat, de 
întregul popor, așigurînd, prin mun- 
ea lor devotată, ridicarea nivelului 
științific și educativ al invățămintu- 
lui, creșterea prestigiului șeolii ro
mânești și a rolului ei în educarea 
Comunistă, revoluționară, În pregă
tirea temeinică, multilaterală, a tine
retului — viitorul națiunii' noastre 
— în formarea omului nou, în înfăp
tuirea mărețului program de edifi
care a socialismului și comunismului 
pe pămintul scump al României, 

cere sănătoasă, de ridicare a nivelu
lui general de pregătire al elevilor.

In cadrul succeselor obținute în ri
dicarea nivelului general al invăță- 
mintului din țara noastră — a spus 
generai-iocotenent Constantin O- 
prița, direcției personal-invă- 
țăminț din Ministerul Apărării Na
ționale, se înscriu și transformările 
calitative ce au avut loc în învăță- 
mîntul din armată. S-a ridicat nive
lul științific, ideologic și politico- 
educativ al întregului invățămint, 
s-au obținut realizări însemnate în 
pregătirea și perfecționarea sub toate 
aspectele a cadrelor militare, potrivit 
concepției Partidului Comunist Ro
mân cu privire la apărarea naționa
lă. S-a accentuat, de asemenea, ca
racterul practic aplicativ al activită
ților didactice, s-a realizat o struc
tură unitară a învățămințului militar 
pe toate treptele și o mai mare sta
bilitate a planurilor și programelor 
școlare. înnoirile înregistrate în în- 
vătămîntul militar de specialitate 
s-au datorat îndeosebi doctrinei mi
litare naționale elaborate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Expresie a 
intereselor . supreme ale poporului 
român, această doctrină trasează căi
le și soluțiile apărării patriei, potri
vit condițiilor realist și minuțios a- 
preciate, în lumina principiului fun
damental că asigurarea indepen
denței și suveranității României so
cialiste este cauză și operă a între
gului popor. Cristalizarea și aprofun
darea continuă a acestei concepții 
fundamentale de apărare a tării au 
determinat schimbări esențiale în 
conținutul întregului învătămînt mi
litar, au conferit indicatori superiori 
pregătirii tactice și strategice a ca
drelor armatei. Acestea au permis să 
avem un valoros fond de cadre pen
țru toate eșaloanele, specialist! mili
tari și deopotrivă activiști politici, cu 
o înaltă conștiință socialistă, profund 
devotați patriei, partidului și po
porului.

în cuvîntul său, Adriana-Crina 
Pleșa, directoarea Liceului nr. 1 
Bistrița, a subliniat dezvoltarea eco- 
nomico-socială vertiginoasă pe care a 
cunoscut-o și o cunoaște județul 
Bistrița-Năsăud, menționind că din 
anul 1970 și pînă in prezent în aceas
tă parte a țării, au fost constante 42 
de obiective industriale. Concomi
tent cu dezvoltarea industrială a ju
dețului a avut loc o accentuată creș
tere a bazei materiale a învățămîntu- 
lui. Școlile profesionale și liceele noi 
— a menționat vorbitoarea — au func
ționat in avans față de construcția 
Întreprinderilor pentru a asigura ca
drele necesare noilor unități indus
triale. Fiecare școală s-a orientat spre 
asigurarea bazei materiale de instrui
re practică. Vorbitoarea a arătat că 
este necesar ca ministerele economice 
să sprijine mai mult școlile pe care 
le tutelează.

Școala la care lucrez — a spus prof. 
Gheorghe Moraru, directorul 
Liceului agroindustrial din Huși — care 
numără peste 70 de ani de existență, 
alături de celelalte școli de pe me
leagurile de glorie seculară ale Vas
luiului, se bucură pe deplin de bine
facerile culturii și civilizației socia
liste. Cadrele didactioe, cei 1 200 de 
elevi ai liceului nostru beneficiază de 
o bună bază didactico-materială. De 
la o școală care cuprindea 2 săli 
de clasă și un număr mic de elevi în 
1908, anul înființării sale, avem as
tăzi, in 1980, un modern liceu cu 35 
săli de clasă și peste 1 200 de elevi. 
Pentru organizarea laboratoarelor și 
cabinetelor, a atelierelor de lăcătu- 
șerie și de reparații tractoare și ma
șini agricole, pentru achiziționarea 
tractoarelor, a mașinilor agricole și 
Utilajelor necesare au fost investite 
în ultimii ani peste 10 milioane lei. 
Așa se și explică faptul că liceul nos
tru dispune astăzi de o bază practică 
dintre cele mai bune : 14 laboratoare, 
6 ateliere mecanice, fermă viticolă șl 
complex de vinificație, instalații de 
depozitare și vinotecă de studiu și 
cercetare, fermă agricolă și horticolă 
cu 60 ha și seră de legume și flori, 
fermă zootehnică, stupină și un parc 
de tractoare și mașini agricole. Buna 
pregătire ii ajută pe absolvenții Li
ceului agroindustrial din Huși să se 
poată încadra imediat' în producție, 
obținind la locul lor de muncă rezul
tate meritorii.

ÎN ÎNTREAGA TARĂ CONTINUĂ SĂ SE DESFĂȘOARE
y •>

Adunări pentru desemnarea candidatflor 
Frontului Democrației si Unității Socialiste 

in alegerile de deputati pentru 
Marea Adunare Națională 

si consiliile populare
în cursul zilei de marți au con

tinuat să se desfășoare in municipiul 
București, precum și in numeroase 
județe ale țării adunări in ' cadrul 
cărora au fost propuși candidați ai 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste pentru alegerile de deputați 
în' Marea Adunare Națională ce vor 
avea loc la 9 martie. '

în municipiul BUCUREȘTI — Ni
colae Ganca, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar municipal București, in cir
cumscripția electorală nr. 33 Pan- 
telimon, Maria Ciocan, membru al 
C.C, al P.C.R., secretar al Comitetu
lui municipal de partid, în circum
scripția electorală nr, 18 Tudor Vlâ- 
dimirescu, Ștefan Ștefănescu, mem
bru al C,C. al P.C.R., profesor uni
versitar, decanul Facultății de istorie" 
filozofie, directorul. Institutului de 
istorie' „Nicolae lorga", și Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, profesor uni
versitar. la Universitatea București, 
în circumscripția electorală nr. 15 
Cotrocepi, Constantin Flitan, director 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
președintele Asociației juriștilor, și 
Dumitru Apostoiu, președintele Tri
bunalului municipal București, în 
circumscripția electorală nr. 28 Tei .;

în județul ALBA — Mihai Beniuc, 
scriitor, și Alexandru Bălăci, scriitor, 
în circumscripția electorală nr. 7 
Blaj ;

în județul ARAD — Nicolae Con
stantin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C-C, al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, în circumscripția electo
rală nr, 3 Arad-Sud, Elisiibeta Sa- 
bău, membru al Comitetului de 
partid pe întreprindere, șef de echi
pă la întreprinderea de încălțăminte 
„Libertatea" din Arad, și Maria Ma- 
tlld Mazurii, secretar adjunct al 
biroului organizației de bază pe 
secție, ajutor maistru la întreprin
derea de confecții din Arad, in cir
cumscripția electorală nr. 1 Arad- 
Est ;

în județul ARGEȘ — Cornel Mi- 
hulecea, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară. în cir
cumscripția electorală nr, 2 Pitești- 
Nord ;

în județul BACAU — Gheorghe 
Georgescu, secretar al Comitetului 
de partid, președintele Consiliului 
oamenilor muncii la Trustul de pe
trol Moinești, Octavian Neculai Jicău, 
secretarul Comitetului de partid, pre
ședintele Consiliului oamenilor mun
cii la Schela de foraj Zemeș. Trustul 
petrolului Moinești, și Eugen Santlu, 
secretarul Comitetului de partid la 
Schela de extracție Modîrzău. Trus
tul petrolului Moinești, în circum
scripția electorală nr. 10 Moinești ;

în județul BIHOR — Eva Feder, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tar al Comitetului județean de 
partid, în circumscripția electorală 
nr. 4 Tileagd, Emilian Dobrescu, 
membru al C.C. al P.C.R, în circum
scripția electorală nr. 7 Aleșd ;

în județul BISTRIȚA-NASAUD — 
Richard Winter, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministru secretar de stat la 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, in circumscripția 
electorală nr. 4 Beclean ;

în județul BOTOȘANI — Ioana 
Bratu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al U.T C„ în 
circumscripția electorală nr. 2 Boto- 
șani-Sud ;

în județul BRAȘOV — Gheorghe 
Pcțrescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, în circumscripția electorală nr. 8 
Z Urnești ;

în județul BRAlLA — Teodor Haș, 
președintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești, în 
circumscripția electorală nr. 6 Făurei;

In județul CARAȘ-SEVERIN — 
Iosif Uglar, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și U- 
nitățll Socialiste. în circumscripția e- 
lectorală nr. 5 Băile Herculane ;

în județul CLUJ — Doina Florea, 
membru al Comitetului Central al 
Organizațiilor Democrației și Unită
ții Socialiste, tehnician la Combina
tul de pielărie și încălțăminte din 
Cluj-Napoca, și Elena Pop, vicepre
ședinte al Comitetului județean al 
Organizațiilor Democrației și Unită
ții Socialiste, electrician la întreprin
derea mecanică de material rulant 
„16 Februarie" din Cluj-Napoca, in 
circumscripția electorală nr. 5 Cluj- 
Napoca, Grigorescu Gligor Urs, direc
torul Combinatului metalurgic din 
Cîmpia Turzii, Nicolae Giurgiu, ingi- 
ner-șef la Uzina 2 a Combinatului 
metalurgic din Cimpia Turzii, și 
Gheorghe Giurgiu, director la Uzina 
de laminate a Combinatului metalur
gic din Cîmpia Turzii, în pircumscrip- 
ția electorală nr. 7‘Cîmpia Turzii ;

în județul CONSTANTA — Ion Io- 
niță, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, in 
circumscripția electorală nr. 8 Med
gidia, Elena Vlăduc, director la în
treprinderea de lină „Integrata" din 
Constanta, și Ecaterina Tiribegea, 
secretarul Comitetului de partid, pre
ședintele Consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea de produ
cere și valorificare a produselor din 
legume și fructe Constanța. în cir
cumscripția electorală nr. 4 Con- 
stanța-Sud-Vest ;

în județul COVASNA — Irina 
Szabo, secretarul Comitetului de 
partid, președintele Consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
textilă „Oltul" din Sfintu Gheorghe, 
și Rozalia Tana, președintele Comi
tetului sindicatului de la întreprin
derea textilă „Oltul" din Sfintu 
Gheorghe, in circumscripția electo
rală nr.. 4 Baraolt ;

în județul DÎMBOVIȚA — Ion 
Teoreanu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., adjunct al ministrului eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcții, în circumscripția electo
rală nr. 7 Răcari ;

în județul DOLJ — Maria Avram, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
U.T.C., în circumscripția electorală 
nr. 8 Calafat, Virginia Crețu, vice
președinte al Comitetului Central al 
Organizațiilor Democrației și Unității 
Socialiste, membru al Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, șef de echipă la 
C.A.P. Dăbuleni, Florina Geonea, se
cretar al Comitetului comunal al or
ganizației democrației și unității so
cialiste, țărancă cooperatoare la 
C.A.P. Călărași, și Zoia Radu, mem

bra al comitetului sătesc al organiza
ției democrației și unității socialiste, 
țărancă cooperatoare la C.A.P. Amă- 
răștii de Jos, în circumscripția elec
torală nr. 12 Bechet :

în județul GALAȚI — Constanța 
Balint, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
in circumscripția electorală nr. 6 Fol- 
tești ;

în județul GORJ — Nicolae Gavri-' 
lescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, in circumscripția electora
lă nr. 4 Novaci ; .

în județul HARGHITA — Costicâ 
Porinie, membra al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului județean de 
partid, in circumscripția electorală 
nr. 2 Miercurea Ciuc-Sud ;

în județul HUNEDOARA — Ion 
Ursii, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, in circumscripția electorală nr. -1 
Deva-Est ; Voicu Faur, maistru mi
ner la întreprinderea minieră Barza, 
și Teodor Feer, miner, șef de echi
pă la întreprinderea minieră Barza, 
în circumscripția electorală nr. 9 
Brad ; <

In județul IALOMIȚA — Niculina 
Moraru, membru supleant ăl C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii județene 
a cooperativelor agricole de1 produc
ție, in circumscripția electorală nr. 6 
Lehliu-Gară 1

In județul IAȘI — Dumitru Po
pescu, membru ai Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., în circumsci'ipția electorală 
nr. 1 lași-Copou ; Vasile Răuță, 
membru al C.C. al P.C.R., guverna
torul Băncii Naționale, in circum
scripția electorală nr. 7 Pașcani ; 
Teoctist Arăpaș, arhiepiscop al Iași-, 
lor, mitropolit al Moldovei și Sucevei, 
în circumscripția electorală nr. 9 Bel- 
co^ti ’ •

în județul ILFOV — Gheorghe 
Roșți, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., președintele CENTROCOOP, 
în circumscripția electorală nr. 5 
Frățești ; Ana Constantin, președin
tele C.A.P. Ulmi, și Ecaterina Vasile, 
președintele C.A.P. Mihăilești, în cir
cumscripția electorală nr. 7 Ghim
pați ;

în județul. MARAMUREȘ — Lu
dovic Fazekas, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Comiter 
tului pentru Problemele Consiliilor 
Populare, ministrul economiei foresț- 
tiere și- materialelor de construcții, 
în circumscripția electorală nr. 7 Vip 
șeul de Sus ;

în județul MUREȘ — Gyorgy Pi- 
roska, secretar al Comitetului 
țeap al. .Organjzii,țiilo,r ..Democrației'. .Șt - 
Unității Socialisto," rhâistru la înti'e-" 
prindereș. de pielărie și mănuși din 
Țg. Mureș, Barna Otilia, membru al 
Comitetului județean ăl Organizații
lor Democrației și Unității Socialis
te, maistru la întreprirfiierea de pre
lucrare a lemnului ;,23 August" din 
Tg, Mureș, și Inoze Edith, membru 
al Comitetului municipal al Organi
zațiilor Democrației și Unității So
cialiste. muncitoare la întreprinderea 
de pielărie și mănuși din Tg. Mureș, 
în circumscripția electorală nr. 1 Tg. 
Mureș-Vest ;

In județul NEAMȚ — Gheorghe 
Mania, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, in circumscripția 
electorală nr. 7 Tg. Neamț ;

în județul OLT — Ion Dincă, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul construcții 
lor industriale, in circumscripția elec
torală nr. 9 Balș ;

în județul PRAHOVA — Gheorghe 
Gaston Marin, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat pentru Prețuri, în circumscrip
ția electorală nr. 12 Boldești-Scăeni ;

în județul SATU MARE — Ecate
rina Bențe, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., președintele Uniunii jude
țene a cooperativelor agricole de pro
ducție, în circumscripția electorală 
nr. 7 Ardud ;

în județul SALA.T — Dochia Făr- 
caș, secretar al Comitetului de partid 
de la C.A.P. Surduc, și Voica Ianc, 
secretarul Comitetului de partid de 
la C.A.P, Năpradea, în circumscripția' 
electorală nr. 4 Jibou ;

în județul SIBIU — Iulia Petrescu, 
director adjunct științific la Institutul 
de cercetări textile București, și 
Agripina Fica, director adjunct știin-r 
țifie la Institutul de cercetări pentru 
pielărie și încălțăminte București, in 
circumscripția electorală nr. 7 Ag
nita ;

în județul SUCEAVA — Ioachim 
Moga, membru al C.C. al P.C.R., 
prini-adjunct de șef de secție la C,C. 
al P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 7 Cîmpulung Moldovenesc, loan 
Siminiceanu, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean, în circumscripția 
electorală nr. 5 Solea ;

în județul TELEORMAN — Marin 
Vasile, secretai*  al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, în circumscripția electora
lă nr. 9 Zimnlcea :

în județul TIMIȘ — Iiedwiga Mar
gareta Hausser, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef la editura „Kri- 
terion", în circumscripția electorală 
nr. 8 Jimbolia, Marin Tănase, direc
torul întreprinderii „Electromotor" 
din Timișoara, și Ioniță Livius Traian 
Bagiu, directorul întreprinderii me
canice din Timișoara, în circumscrip
ția electorală nr. 1 Timișoara—Nord- 
Est ;

în județul VASLUI — Cornel O- 
nesou, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare, în circumscripția electorală nr. 
7 Murgeni ;

în județul VÎLCEA — Teodor Co- 
man, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, in circumscripția 
electorală nr. 6 Zătreni ;

în județul VRANCEA — Iuliana 
Bacinschi, director adjunct la între
prinderea de confecții Focșani,- și 
Maria Lefter, director adjunct la Fi
latura de lină pieptănată Focșani, în 
circumscripția electorală nr. 5 
Vulturu.

★
Tot în cursul Zilei' de marți, în 

numeroase municipii, orașe și co
mune s-au desfășurat adunări cetă
țenești în care au fost desemnați 
candidați' pentru alegerile de deputați 
in consiliile populare locale.

(Agerpres)
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A apărut în limbile maghiară și germană :

Din gîndirea social-politică a președintelui 
României, NICOLAE CEAUȘESCU: 
Dezarmarea - necesitate vitală 

a întregii omeniri
Editura Politică

Legături tradiționale, 
cu rodnice perspective

T e I e g
In numele Comitetului municipal 

București al Partidului Comunist Ro
mân, al consiliului popular, al tu
turor locuitorilor municipiului Bucu
rești și al său personal, tovarășul 
Gheorghe Pană, prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capitalei, 
a adresat o telegramă de felicitare 
tovarășilor Mehes Lajos, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc Buda
pesta al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, și Szepvolgyi Zoltan, 
președintele Sfatului orășenesc Buda
pesta, cu prilejul aniversării a 35 de 
ani de la eliberarea orașului Buda
pesta de sub dominația fascistă. Sint, 
de asemenea, adresate sincere felici
tări și un călduros salut tovărășesc 
Comitetului de partid Budapesta, sfa
tului orășenesc, locuitorilor capitalei 
Republicii Populare Ungare.

Subliniindu-se faptul că bătălia glo
rioasă pentru eliberarea Budapestei, 
la care, alături de armata sovietică, a 
participat și a dat sacrificii grele ar
mata română, se înscrie că un mo
ment memorabil in istoria relațiilor 
de prietenie și solidaritate dintre po
porul român și poporul Ungar, in te
legramă se exprimă convingerea că 
relațiile de colaborare fructuoasă din
tre municipiul București și orașul 
Budapesta se vor extinde continuu, 
contribuind la întărirea prieteniei ro- 
•nâno-ungare, la dezvoltarea conlu- 
■vjril dintre P.C.R. și P.M.S.U., din- 

' cele două țări, in spiritul înțele
gerilor și hotărîrilor adoptate lâ cel 
mai inalt nivel.

★

Cu prilejul aniversării centenarului 
stabilirii relațiilor diplomatice între

Cronica
Noii ambasadori ai Elveției, Pe

ter Erni, Republicii- Islamice Iran, 
Pourang Baharlu, și Marii Britanii, 
Paul Cecil Holmer, acreditați la 
București, au depus, marți, coroane 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Viața unei femei — 19,30. (sala 
Atelier) : Fata (Un Andros — 19.
• Filarmonica „George Enescu"

■ (sala mică a Palatului) i ,,de la 
BACH LA ENESCU". O istorie a 
muzicii do cameră în capodopere. 
Programul XV ; DVOItAK-SME- 
TANA — 19,SO.
•' Opera RomânăLacul lebede
lor — ii.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu MăgUreanu): 
Lungul drum ăl zilei către noapte 
— 19, (sala Gtădlna Icoanei) ; 
Infidelitate conjugală — 19,SO.
• Teatrul Mio : Nu sint Turnul 
Eiffel — 19,30.
• Teatrul de comedie : Pețltoa- 
rea — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Idioata — 19.30, (sala 
Studio) : Inele, cercei, beteală —
19.
• Teatrul Gluiești (sala Majestic): 
Totul in grădină — 19.30, (sala 
Ciulești) : O noapte furtunoasă —
19.30
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tu
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30. (sala Vic
toria) : Boema ride, ciută și dan- 
c A <> 7 ă 1 Q A
• Teatrul ..Ion Vasilescu* *4 : Buni
ca se mărită — 19,30.

• Destine : CENTRAL — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• O nouă inimă : TIMPURI NOI
— 15; 17,15; 19,30.
• Camionul de cursă lungă :
SALA PALATULUI — 17,15; 20,15, 
PATRIA — 9; 11; 13.13: 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.
• Colosul din Rhodos : BUCU
REȘTI — 9,30; 12,30; 10: 19.15, lU- 
CEafARUL — 9; 11,45; 14,15; 17î
19,45, FEROVIAR — 9; 11,30; 14,15; 
17; 19,45, FAVORIT — 8,45: 11,30; 
14.15; 17; 19,45.
• Cumpăna : SCALA — 0.30; 11,30; 
13,30; 15,30: 17.30; 19,30. CAPITOL
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLA
MURA — 9; u; 13,15; 13.3O; 17,45;
20.
• Domnul Miliard : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17,30.
• Rug șl flacără ; EXCELSIOR — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9: 11; 13,lo; 15,30; 17,45; 20; 
VICTORIA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18: 20,15.
• Copiii Iul Sttnchez : CINEMA 
studio — io: 12; 14; 16: 18: 20.
• Prințesa pe un bob de mazăre
— 0.15; 11! 12.45, Alibi pentru un 
prieten — 14,30 17; 19,30 : DOINA.
• Cine mă strigă? : CIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20, ARTA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Un polițist incomod : GRIVITA
— 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20.15,
FLOREASCA — 9; 11; 13: 15.30;
17.45; 20, GLORIA — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Totul pentru un cîntec : DA
CIA — 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18; 20.
• Moarte pe Nil : BUZEȘTI ~ 
9.30: 12.30; 16; 19, VOLGA — 9: 12; 
16 ’ 19
O A patra înălțime : DRUMUL
SĂRII — 18: 18: 20. .
o Popeye marinarul : BUCEGI — 
15.30: 17.30: 19.30.
• Nici o dovadă pentru crima : 
FERENTARI — 15,30: 17.30: 19.30.
• Safari Express : AURORA — 9; 
11.15: 13,30; 15.45; 18; 20.15.
a Răzbunarea panterei roz : LIRA
— 10: 12: 15.30; )3: 20. MUNCA — 
9; 11.15; 13.30: 15.45; 18: 20.
• Chemarea primăverii : COTRO- 
CENI — 15; 17.15: 19.30.
• Doctorul Poenaru : PACEA — 
15.30: 17,30: 10.30.
• Omul care ne trebuie : VIITO
RUL — 1*5.30: 17.45: 20, PROGRE
SUL - 16: 13; 20.
« Cinci seri : POPULAR — 15.30: 
17,30: 19.30.
• Frizerlța : COSMOS — 15.30:
17.30: 19.30.
• Piedone Africanul : FLACĂRA
— 9.30; 12; 15: 17.45: 20.

-5. • Ansamblul artistic „Rapsodia 
, »rOmânăM (la clubUl i.C.TșB.) : Pe 

• un picior de plai — 18.
V • Teatrul „Ion Creangă**  : Nota 

zero la purtare — 17.
• Teatrul „Țăndărică**  t Petrlcă 
și lupul 10, Strada prieteniei — 
17*
o Circul București : „Atracțiile
circului bulgar*  — 19.30.
• Studioul de teatru ăl I.A.T.C. : 
Trandafirul și coroana — 19,30.

cinema

rame
România și Regatul. Țărilor de Jos, 
tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a adresat o tele
gramă ministrului afacerilor externe 
al Regatului Țărilor de Jos, Christoph 
van der Klaauw, Relevîndu-se tradi
țiile îndelungate ale legăturilor de 
prietenie și stimă reciprocă dintre 
popoarele român și olandez, efortu
rile lor de afirmare liberă a ființei 
naționale, de propășire economică și 
socială, in telegramă se subliniază că 
în ultimii ani relațiile dintre Româ
nia și Regatul Țărilor de Jos au fost 
ridicate pe o treaptă superioară, cali
tativ nouă, o însemnătate deosebită 
pentru impulsionarea acestora avîn- 
d-o dialogul la nivel înalt, care a 
deschis perspective largi conlucrării 
româno-blandeze.

In încheierea telegramei se expri
mă convingerea că raporturile dintre 
România și Olanda, legăturile reci
proce pe multiple planuri — econo
mice. tehnico-știlntifie, cultilral-ar- 
tistlce și in alte domenii — conlu
crarea în sfera vieții internaționale 
se vor întări și adinei continuu, in 
concordanță cu interesele și aspira
țiile poporului român și poporului 
olandez. în folosul destinderii, cola
borării și înțelegerii in Europa și în 
întreaga lume.

Cu -același prilej, ministrul afaceri
lor externe al Regatului Țărilor de 
Jos, Christoph van der Klaauw, a 
adresat o telegramă ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socia
lista România, Ștefan Andrei.

zilei
Pe agenda manifestărilor politico- 

educative și cultural-artistice desfă
șurate în județul Argeș în întîmpi- 
nărea alegerilor de la 9 martie a fost 
înscrisă, marți, vizita in municipiul 
Pitești a unui grup de poeți și proza
tori condus de George MacoVescu, 
președintele Uniunii scriitorilor.

★

La Galeriile de artă din munici
piul Galați a avut loc marți verni
sajul expoziției de grafică organiza
te șub genericul : „Artistul contem
poran, militant al socialismului**.  Ex
poziția reunește peste 70 de lucrări.

în aceeași zi, la sediul Bibliote
cii județene V. A. Urechia s-il des
chis o bogată expoziție de Carte so
cial-politică și juridică — acțiune or
ganizată în cadrul actualei campanii 
electorale pentru alegerile de depu- 
tați de la 9 martie.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 șl 16 februarie. In țară : Vremea va 
fi în general rece, îndeosebi în norci- 
estul țării. Cerul, variabil, Va prezenta 
înnotărt mal accentuate in primele zile, 
cînd șl precipitațiile, mai ales sub for
mă de ninsoare, vor fi mai frecvente. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări in Zona de munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 12 șl minus 2 grade, iar 
cele maxime intre minus 4 și plus 6 
grade, local mai ridicate, spre sfirșitul 
intervalului, în sudul și vestul țării. 
Local, ceață. In București : Vreme re
lativ rece. Cerul va prezenta înnorărl 
mai pronunțate la începutul intervalu
lui, cind Vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de ninsoare. Temperaturile 
minime Vor fi cuprinse între minus 5 
și minus 1 grade, maximele între mi
nus 1 și plus 4 grade, mai ridicate la 
sfirșitul intervalului. Ceață, mai ales 
dimineața șl seara.

35 de ani de la eliberarea Budapestei

„Inima de otel" a
in fiecare an, la 13 februarie, Capitala Ungariei îmbracă veșmînt sărbă

toresc, cinstind ziua in care, ca un preludiu al dezrobirii întregii tari, Bu
dapesta a fost eliberată de sub dominația fascistă. O aniversare care este 
scumpă nu numai locuitorilor marelui oraș, celorlalți cetățeni din tara ve
cină si prietenă, ci si poporului român ai cărui fii au luptat Cu bărbăție 
Si curaj, alături de armata sovietică, în asprele încleștări pentru. Budapesta, 
ca și pentru multe alte orașe și sate ungare.

De sus, de pe Gellert, privirea în
văluie pini departe orașul : aproape 
de noi, Dunărea —• „strada mare" a 
Budapestei — alunecă maiestuoasă 
pe sub trupurile masive ale poduri
lor. Pe malul celălalt, în centrul isto
ric al orașului, se desenează conturu
rile animatelor bulevarde, cu vechi 
și solide construcții, din care tîșnesc, 
filigranate, cupola și turnurile parla
mentului, pe care soarele blind de 
iatnă le poleiește cu. aur. în stingă și 
in față, departe in zare, blocurile noi
lor cartiere — veritabile orașe în ma
rele oraș — închipuie o adevărată li
zieră. în sud, în josul fluviului, se 
ghicește — „ca o mică inimă" — 
instlla . Csdpel. Iar aici, lingă noi, 
străjuiește statuia unei tinere femei, 
simbolizînd Ungaria liberă. De aici, 
de pe Gellărt, se simt și se înțeleg 
mai bine ca oriunde respirația mare
lui oraș, ritmurile prezentului său.

Este Un prezent dinamic, eferves
cent, spectaculos. Și nu este perime
tru al Budapestei care să nu-i poar
te pecetea : de la vechiul centru al 
Budapestei — in cea mai mare parte 
distrus de război și refăcut in scurt 
răstimp — și pînă la periferie — aco
lo unde se înaltă acum noile cartie
re ; de la Vechiul metrou, ale cărui 
linii s-au extins in ultima vreme spre 
noile cvartale, și pînă la viguroasa 
„centură" industrială a orașului, alcă
tuită acum din circa o mie cinci sute 
de întreprinderi, din care la sfirși
tul războiului doar zece la sută 
mai erau în stare de funcționare. 
Aproape nu-ți vine a crede că aici, 
în acest oraș, cu numai trei decenii 
și jumătate în urmă, s-au desfășurat 
crîncene bătălii, uneori, casă cu casă, 
împotriva forțelor hitleristo-hor- 
thyiste.

Asaltul împotriva Budapestei s-a 
declanșat in prima zi a anului 1945. 
Timp de două săptămîni, ostașii 
noștri, luptînd cu încrîncenare pentru 
fiecare bloc, pentru fiecare stra-, 
dă, au înaintat pas cu pas spre 
centrul orașului. La poșta cen
trală rezistența inamică a fost zdro
bită după două zile de asalturi. Hipo
dromul central și Gara de est, ca- 

împlinirea a 100 de ani de la sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 
România și Olanda este un prilej 
binevenit de evocare a legăturilor cu 
vechi tradiții dintre cele două țări, 
a cursului continuu ascendent pe 
care raporturile reciproce l-au cu
noscut îndeosebi în ultimii ani.

Despre rădăcinile istorice ale ra
porturilor româno-olandeze vorbesc 
numeroase fapte. Pot fi amintite, 
bunăoară, strînsele legături de prie
tenie dintre matele umanist și fi
lozof neerlandez Erasmus șl cărtu
rarul de pe meleagurile transilvă
nene Nicolaus Olahus, corespondența 
dintre ei păstrindu-se și astăzi in 
biblioteca medievală a orașului 
Zutphen (cu cîțiva ani in urmă a 
apărut în România o nouă traducere 
a acesteia).
- Țările Românești dezvoltau încă 
din secolul al XVII-lea legături co
merciale cu Olanda, iar mai tirziu, 
prin porturile Ro
tterdam și Amster
dam, se efectuau 
importante schim
buri comerciale, 
în cel de-al doi
lea pătrar al vea
cului trecut, Olan
da a deschis con
sulate la Galați, 
Brăila, București 
și Iași.

După cucerirea 
de către România a independen
ței sale de stat, în 1877, Olan
da s-a numărat printre prime
le state care au stabilit relații diplo
matice cu țara noastră. Actul res
pectiv s-a produs la 13 februarie 
1880, cind guvernul român comuni
ca părții olandeze acordul pentru ri
dicarea agenției diplomatice și consu
latului general de ia București la 
rang de legație.

în anii următori, paralel cu in
tensificarea legăturilor comerciale, 
s-au lărgit t și. relațiile diplomatice, 
prin deschiderea de viceconsulâte 
olandeze la Sulina, Tulcea și Con
stanta și de consulate române la 
Rotterdam. Haga, Utrecht și Arn
hem. în 1881 s-a încheiat un „Tra
tat de comerț și navigație" cu Ță
rile de Jos, iar, din 1897, o linie 
specială a serviciului maritim ro
mân a început să funcționeze pină 
la Rotterdam. Către sfirșitul seco
lului trecut, dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări a fost mar- 
cată în încheierea unor noi conven
ții și acorduri, cit și prin deschi
derea, în 1898, a legației române la 
Haga.

Stimulate de aceste bogate tradi
ții istorice, de sentimentele de prie- * 
tenie și stimă ce și le nutresc re
ciproc cele două popoare, de aspi
rațiile lor comune spre apropiere și 
colaborare, legăturile dintre Româ
nia și Olanda se dezvoltă continuu, 
corespunzător intereselor reciproce, 
ale cauzei păcii și securității in Eu
ropa și în lume.

Un moment de cea mai mârfe în
semnătate in evoluția acestor rapor
turi l-a constituit vizită pe bare pre
ședintele Nicolae CeaUșescU a efec
tuat-o, in aprilie 1973, și căre a fost 
urmată, in mai 1975, de vizita în 
România a regihei Iuliana. Dove- 

( JuA

100 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre 

România si Olanda
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16,08 Telex
16,05 Teleșcoală. Atlas școlar. Dunărea 

și Marea Negră in viața poporului 
român. (Cleiul ; „Noua geografie 
a patriei* 1 — consultații)

16,25 Consultații juridice
16,45 Corespondenții județeni transmit,,, 
17,00 Antologie folclorică
17.20 Documentar științific
18,05 Atenție la... neatenție ! — emisiu

ne de protecția muncii
18.20 Tragerea FrOnoeXpres
18,30 Prezențe la Tribuhă democrației. 

Emisiune realizată în municipiul 
Pitești

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 In actualitate : pregătirea alegeri

lor de la 9 martie !

zarma „Franz Joseph" și cimitirul 
„Kerepes", fabrica de cauciuc și fa
brica de măști de gaze, Facultatea de 
medicină veterinară au fost și ele, 
rind pe rind, luate cu asalt, cucerite 
și apoi păstrate în pofida unor con
traatacuri furibunde. Pină la 15 ia
nuarie, inamicul a fost izgonit din 
peste o mie de blocuri și case, tot 
atîtea fortărețe și cazemate din care 
se revărsa moartea, iar linia frontu-

Note de cala for ie 
din R. P. Ungara

lui a fost Împinsă cu peste șase 
kilometri spre inimă orașului, spre 
Dunăre, Kilometri plătiți cu grele 
jertfe — unsprezece mii de soldați și 
ofițeri români dînd tribut de singe 
pentru ca zorii libertății să răsară 
pe locurile în care Dunărea îmbrăți
șează insula Margareta și spală pe
reții de piatră ăi dealului Gellert.

„Bătălia pentru Budapesta" a fost 
ultima dintre acțiunile desfășu- 
te de trupele noastre pe teritoriul 
Ungariei. într-un răstimp de aproape 
patru luni de zile, 17 divizii, un corp 
aerian, două brigăzi de artilerie anti
aeriană, o brigadă de căi ferate' și 
alte unitătL totalizind peste 210 000 
de oameni, au pătruns in dispozitivul 
inamic pe 0 adincime de două sute 
de kilometri, spre Budapesta și gra
nița cehoslovacă ; unitățile noastre ău 
participat la 7 mari operații și la nu
meroase alte lupte importante în 
urma cărora au fost eliberate 1 237 de 
localități, intre care 14 orașe *, pier
derile armatei noastre au fost deose
bit de grele, unul din cinci soldați 
români fiind rănit sau pierind în bă
tălii.

Luptînd cu eroism împotriva ina
micului, trupele române, în spiritul 
tradiționalei omenii a poporului nos
tru, au manifestat de-a lungul între
gii campanii din Ungaria o atitudine 

dind în mod concret că deosebiri
le de orinduire socială nu constituie 
un impediment în calea dezvoltării 
unor bune relații interstatale, con
vorbirile la nivel înalt de la Haga 
și București au creat o bază trainică 
pentru amplificarea și diversificarea 
colaborării dintre cele două tari. Clă
dite pe principiile respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi, neamestecului 
în treburile. interne, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța — 
principii înscrise în Declarația so
lemnă comună româno-olandeză, 
semnată la Amsterdam la 12 apri
lie 1973 — și pe prevederile Acordu
lui de colaborare economică, indus
trială și tehnică pe termen lung, sem
nat la București, în mai 1975, re
lațiile dintre cele două țări au în
registrat în acești din urmă ani o 
dezvoltare armonioasă. S-au inten
sificat vizitele reciproce de delega

ții guvernamen
tale șl parlamen
tare, contactele 
între partidele po
litice. organizații 
de masă și ob
ștești etc. într-un 
ritm intens s-au 
dezvoltat schim
burile economice, 
ajungînd ca volu
mul lor să creas
că de cinci ori in 

perioada 1970—1979 ; există, de a- 
semenea, o serie de acțiuni de coo
perare bilaterală. Cunosc, totodată, 
amplificare și diversificare schimbu
rile culturale, intre instituțiile știin
țifice și de invătămint există Înțe
legeri și convenții de colaborare 
directă, la București și Amsterdam 
funcționează lectorate de limbă și 
cultură națională ale celor două țări.

O colaborare pozitivă se desfă
șoară intre România șt Olanda pe 
plan international, la O.N.U., in alte 
organizații Internationale, în proble
mele complexe ale lumii de azi — 
securitatea europeană, noua ordine 
economică mondială, dezarmarea, so
lutionarea tuturor 'problemelor pe 
calea tratativelor.

Evoluția pozitivă a relațiilor rb- 
mâno-olandeze constituie, premise 
favorabile pentru continua lor dez
voltare. „Există posibilități — arată 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU - 
că raporturile româno-olandeze să 
cunoască in viitor O amploare și mai 
mare in toate domeniile do activi
tate. îmi exprim convingerea că prin 
strădanii comune, aceste posibilități 
vor fi puse tot mai larg în valoare, 
în interesul și spre binele ambelor 
popoare, al întăririi încrederii și 
colaborării pe continent, oferind un 
exemplu de relații între două state 
cu orinduiri sociale diferite, hotărite 
să trăiască in înțelegere și priete
nie, să-și aducă contribuția la cauza 
destinderii și păcii in lume".

La .împlinirea Unui seCol de lâ 
stabilirea relațiilor diplomatice ro
mâno-olandeze, se poate aprecia că 
legăturilor multilaterale dintre cele 
două țări li se deschid perspective din 
cele mai rodnice, corespunzător inte
reselor reciproce și spre binele cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Radu BQGDAN
'■ - -- --ATO r.v'.0-1

19.30 Noi, femeile I
20,00 Telecinemateca. Ciclul 1 „Mari 

ecranizări" : „Vautrin". Premieră 
pe tară. Producție a studiourilor 
franceze. Cu : Michel Simon, Ma
deleine Sologne, George Marchal. 
Regia : Pierre Billon

21,53 Telejurnal
PROGRAMUL 2

17.30 Teatru TV : „Puștile Terezel 
Carrar" de Bertolt Breeht

18.30 Arii instrumentale și vocale de 
rrtare popularitate

18.50 100'1 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 tu actualitate 8 pregătirea alegeri

lor de la 9 martie 1
10.30 Cîiitece șl dansuri populare
20,00 Studio T *80
20.25 Muzică de cameră
20.50 Publicitate
20.55 Moștenjre pentru viitor. Titu Ma- 

ioresclț
21.30 Ritm . și melodie. Muzică ușoară
21.55 Telejurnal

orașului
plină- de grijă față de viața și bunu
rile populației civile. în ajutorul Că
reia au venit in numeroase împreju
rări, ca și față de monumentele isto
rice și de artă, de așezămintele de 
cultură. Toate acestea au avut o pu
ternică rezonantă îft sufletul și inima 
poporului maghiar, așezind noi și 
trainice temelii prieteniei șl Cooperării 
dintre cele două popoare. „Trupele 
române... — scria atunci publicația 
«Vilagossăg» — obțin pentru po
porul lor dragostea si recunoștința 
poporului maghiar care se eliberează 
de sub jugul german".

Sint cuvinte care au trecut firesc 
din plumbul tiparelor in marmura 
monumentelor comemorative durate 
în multe părți ale Ungariei, precum 
sint dăltuite și pe lespedea din cimi
tirul Râkosliget : „Glorie eroilor ro
mâni care și-ăii jertfit viață in lupta 
împotriva fascismului, pentru liber
tatea poporului frate ungar".

...Pe locurile undo odinioară trecea 
linia întii a frontului și se Întindeau 
teatrele de distrugătoare operații, ur
mele războiului au fost de mult șter
se ; gara de est șl posta centrală, de 
pildă, au fost reconstruite, în cartie
rul Kobănya s-au înmulțit siluetele 
blocurilor, frumoasa stradă Râkdczy 
și-a redobîndit înfățișarea. Podurile, 
prăbușita atunci in apele Dunării, 
leagă din notl Buda de Pesta. Din 
mormanele de moloz au renăscut și 
s-aU reînnoit întreprinderile indus
triale. „Inima de oțel" a orașului, 
iilsula-uzină Csepel (un teritoriu de 
18 kilometri pătrati, țișnit din undele 
fluviului în sudul Capitalei, pe cate 
se înalță un mare complex meta
lurgic, cu o vechime de apreape nouă 
decenii), bate în ritmul viu al muncii 
celor treizeci de mii de muncitori, cit 
populația unui orășel, care produc 
aici mașini-unOlte, otel, țevi, bunuri 
casnice, a căror valoare depășește 
nivelul producției unui județ hibe 
dezvoltat.

încărcată de istorie, cu chipul în
tinerit de prezentul socialist, Buda
pesta este nu numai simbolul voca
ției constructive a poporului vecin și 
prieten, ci și un argument ca ge
nerațiile de astăzi să . facă totul pen
tru a exclude războiul din viața ome
nirii, pentru a-și putea consacra for
ța și capacitățile creatoare muncii 
pașnice din care rodesc valorile 
perene.

Silviu ACHIM

CONGRESUL AL Vlll-LEA AL P.M.U.P.

Raportul prezentat de tovarășul Edward Gierek
VARȘOVIA 12 (Agerpres). - în 

Raportul Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., prezentat la Congresul al 
VIII-lea ai P.M.U.P. de Edward. Gie
rek. prim-secretar al C.C. al partidu
lui, se arată că strategia trasată de 
Congresul al VI-lea și dezvoltată de 
Congresul al . VII-lea ale partidului, 
propunîndu-Și drept scop satisfacerea 
mai bună a necesităților sociale pe 
baza dezvoltării dinamice a econo
miei. adîncirii nebătute a democrației 
socialiste și formării relațiilor sociale 
socialiste, a condus la mari realizări, 
a rezistat la verificarea vieții, s-a 
bucurat de sprijinul poporului,

Această strategie, pe care o vom 
continua, a spus vorbitorul, Îmbină , 
legitățile generale ale socialismului 
cu experiența și condițiile țării noas
tre. corespunde cerințelor șl năzuin
țelor polonezilor. Datorită ei. am 
consolidat baza economică, am -dez
voltat relațiile sociale și politice so
cialiste, am reușit să accelerăm solu
ționarea multor probleme sociale de 
însemnătate istorică.

în continuare. în Raport sînt pre
zentate o serie de realizări în dezvol
tarea economică generală a tării, sub- 
liniindU-se, totodată, sporirea "venitu
rilor populației, a cheltuielilor pentru 
nevoi sociale, creșterea consumului 
de bunuri alimentare și industriale, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
dezvoltarea științei, învățămintului și 
culturii.

Se scoate apoi în evidentă că în 
anii '70 a fost înfăptuit cel mai amplu 
program de investiții capitale din Po
lonia populară, care a avut ca rezul
tat crearea a peste 2,5 milioane noi 
locuri de muncă. în total, au fost 
construite aproximativ '450 mari în
treprinderi industriale, citeva mii de 
obiective mâi mici, iar 6 parte consi
derabilă a întreprinderilor a fost mo
dernizată. Un progres Substantial a 
fost obținut în valorificarea resurse
lor de combustibil șl materii prime.

Drept rezultat — a SpUs vorbito
rul — in anii '70, venitul național a 
Crescut cu aproape 85 la Sută, volu
mul producției industriale — cu 130 
la stită, volumul producției agricole 
*-- cu 30 la Sută. A doua jumătate a 
anilor '70, a continuat el, S-a Carac
terizat prin infăutâtirăa considerabilă 
a condițiilor economice, externă și in
terne. S-a profilat instabilitatea pie
ței mondiale, au crescut considerabil 
preturile la combustibil și materii 
prime, au devenit mai grele condiții
le de export. Recoltele slabe înregis
trate cîțiva ani îii agricultura noas
tră au impus sporirea bruscă a im
portului de cereale și furaje, ceea ce 
a împovărat economia națională cu 
Considerabile Cheltuieli suplimentare. 
Aceste greutăți s-au amplificat ca 
urmare a Utilii șir de lipsuri subiec
tive, în primul rind, din cauza neîn- 
deplinirii sarcinilor în domeniul ri
dicării eficienței gospodăririi.
^Arătind că P.M.U.P. s-a străduit 

să soluționeze aceste probleme com
plexe, vorbitorul a Spus : Direcțiile 
fundamentale ale dezvoltării social*  
economice în următorii cinci ani și 
metpdele ..țrapspUhetii lor în ..viață

I trasate .în..Țezele.,Cornitetuiul Central,/ 
pentru Congresul ăl VîII-lea consti
tuie O expresie â hotârîrii partidului 
nostru de a continuă strategia anilor 
'70 in orientările sale fundamentale 
pentru binele omului, satisfacerea 
necesităților sociale multilaterale. 
Referindu-se în cOntlriUare la posi
bilitățile Și perspectivele Poloniei iri 
anii 80, raportorul a arătat că Po
lonia dispune de ■ bâze Solide pentru 
dezvoltarea pe mai departe, metitio- 
nind, in același timp, existenta unor 
condiții limitative interne și externe, 
în aceste condiții interne și externe 
mai grele, a relevat vorbitorul, sar- 
cina-cheie devine înlăturarea tendin
țelor ‘nefavorabile din calea realizării 
eficientei economice. Sporirea nece
sară a eficientei economice cere în*  
făptuirea unor schimbări structurale 
serioase în întreagă economie, tre
buie să se recurgă într-o măsură con
siderabilă la utilizarea măi buna 
a factorilor intensivi. Proporții
le economice trebuie să se formeze 
în așa manieră incit să_ contribuie la 
ridicarea productivității muncii, la 
reducerea consumului de energie și 
materiale in Cadrul producției, redu
cerea datoriilor eXterhe și lă echili
brul pe piața internă. Trebuie să în
lăturăm tensiunile, să reducem greu
tățile în domeniul energetic și ai 
transporturilor, greutățile în dome
niul aprovizionării, să facem dezvol
tarea tării mai echilibrată. In legă
tură cu aceasta, noi vom spori in
vestițiile capitale. Cerem din partea 
ramurilor industriei prelucrătoare o 
utilizare mai eficientă a energiei și 
materialelor, a arătat vorbitorul, re
ferindu-se apoi la prevederile in do
meniul producției energiei electrice, 
extracției de cărbune, siderurgiei și 
transporturilor, subliniind că ridi
carea eficientei economice cere mai 
buna folosire a potențialului produc
tiv' de cate dispune Polonia, crește
rea rolului științei. Vom perfecționa 
mecanismele economice care să con
tribuie la progresul in. acest domeniu. 
Trebuie perfecționat procesul inves
tițiilor capitale, întărit controlul asu
pra respectării proporțiilor cheltuie
lilor capitale, iar politica în dome
niul investițiilor capitale trebuie în 
întregime subordonată Schimbărilor 
structurale și calitative din economia 
națională.

Obiectivul suprem și statornic al 
politicii noastre economice constă in 
satisfacerea necesităților sociale, în 
bunăstarea omului Și poporului, a 
fiecărei familii poloneze, a arătat 
Edward Gierek, care, în continuare, 
a făcut precizări privind prevederile 
pe perioada 1981—1985 in domeniul 
creșterii salariului real, veniturilor 
țărănimii, construcțiilor de locuințe, 
desfacerii mărfurilor și al serviciilor, 
ocrotirii sănătății, asigurărilor socia
le. Pornind de la ideologia noastră, 
trebuie să facem o deosebire între 
năzuințele juste de îmbunătățire a 
condițiilor de viată și egoism, ten
dințe de înavuțire cu orice preț. Noi 
respingem acel mod de viată și acea 
atitudine morală care limitează telu
rile Si conținutul activității umane 
numai la motivări și năzuințe mate
riale.

Referindu-se la agricultură, rapor
torul a spus ; Linia principală a po
liticii noastre agrare înfăptuită îm
preună cu Partidul Țărănesc Unit 
este și Va fi îmbinarea creșterii per
manente a producției CU restructu
rarea socialistă treptată a agriculturii 
individuale.

Alocăm pentru agricultură fonduri
le necesare care, folosite în mod ju
dicios, vor permite în anii lăSl—1985 
sporirea producției finite în agricul

tură cu cel ^>uțin 12 la sută, urmînd 
să se depășească creșterea șeptelului. 
Sporirea considerabilă a producției și 
folosirea mai eficientă a cerealelor și 
furajelor va fi în această . perioadă 
sarclna-chele a întregii agriculturi.

Dezvoltarea pe mai departe a agri
culturii — a continuat raportorul — 
cere creșterea productivității muncii 
și reducerea costurilor de producție, 
atit in gospodăriile de stat, coopera
tivele de producție, gospodăriile co
lective, cit și in gospodăriile indivi
duale. în acest scop trebuie perfec
ționată gestiunea economică la toate 
nivelurile de conducere a agriculturii, 
în 1981—1985 trebuie să obținem un 
progres substanțial in modernizarea 
agriculturii, in special in mecanizarea 
ei. Intenționăm ca in decurs de cinci 
ani să echilibrăm balanța comerțului 
exterior în domeniul produselor agri
cole.

La dezvoltarea economiei noastre 
— se arată in raport — trebuie să 
contribuie într-o măsură cfescindă 
participarea Poloniei la diviziunea 
internațională a muncii, înfăptuită 
înainte de toate pe calea dinamiză
rii exportului. De aici și -necesitatea 
sporirii ponderii producției destinate 
exportului în producția industrială 
globală poloneză, îmbunătățirii cali
tății și durabilității produselor. Pe 
de altă parte, trebuie luate măsuri 
in scopul diminuării importurilor 
noastre. După ce. a subliniat că Po
lonia va tinde spre dezvoltarea spe
cializării și cooperării industriale cu 
țările membre' ale C.A.E.R., va dez
volta schimburile reciproc avantajoa
se cu țările capitaliste dezvoltate, cu 
țările In curs de dezvoltare și că per
fectionarea mecanismului economic 
care permite folosirea deplină a ca
pacităților de producție create trebuie 
să contribuie la înfăptuirea obiective
lor social-economice în Prima jumă
tate a anilor '80, vorbitorul a spus : 
Transformările profunde in condițiile 
de dezvoltare a tării au generat ne
cesitatea de a acționa nu numai con
secvent, Ci și CU suplețe. Apreciind în 
mod obiectiv situația, este necesar să 
constatăm câ verigile centrale ale n*>"-  
tidului, Organele supreme de stat alt 
acționat just și au făcut mult pen
tru înfăptuirea liniei partidului,
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pentru realizarea hotărîrilor Con
gresului al VII-lea, pentru construirea 
societății socialiste dezvoltate.

Afătînd, în continuare, că edifica
rea societății socialiste dezvoltate 
constituie obiectivul strategic al Po
loniei, raportorul a mehțiohat că în 
anii '70 au aVUt Iod extinderea și ădîn- 
cirea continuă a unității patriotice a 
poporului polonez. Temelia frontului 
unității poporului o constituie cola
borarea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez cu Partidul Țărănesc Unit și 
Partidul Democrat, întărirea unității 
poporului, va. fi ca și înainte lin prin
cipiu de neclintit al politicii noastre.

Considerabila dezvoltare social-eco- 
nomică din anii '70 — â continuat ra
portorul — are largi consecințe so
ciale, contribuind la ihtărireâ pozi
țiilor clasei muncitoare în toate do
meniile vieții sociale. Schimbări 
adinei au loc și in satul polonez. 
Crește calificarea profesională a țăra
nilor, se transformă conștiința lor, se 
îmbunătățesc condițiile sociale și cul
turale ale Vieții acestora. în ultimul 
deceniu au crescut serios numărul și 
rolul intelectualității. Se Observă 
apropierea continuă a claselor și pă
turilor oamenilor muncii, Aceasta 
creează baza obiectivă pentru întări
rea unității moral-pelitice a poporului 
nostru și contribuie, de asemenea, la 
formarea statului socialist al întregu
lui popor, în care rolul conducător 
aparține clasei muncitoare. Ar fi, 
însă, prematur — a spus vorbitorul — 
să se tragă de aici concluzia eu pri
vire la dispariția din societatea noas
tră ă contradicțiilor șl conflictelor cu 
caracter de clasă. Asemenea contra
dicții există, ca și înainte, deși pro
porțiile și forma lor s-ăU Schimbat 
serios.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că statul socialist suveran șl inde
pendent constituie o uriașă cucerire 
istorică a poporului polonez, Plinul 
său comun pentru care noi toți pur
tăm răspundere, mențiohînd că in 
procesul perfecționării pe mal departe ’ 
a statului socialist trebuie să se lege 
tot mal armonios activizarea institu
țiilor democrației socialiste de per
fecționarea activității administrației 
de stat

Abotdind problemele dezvoltării de
mocrației socialiste, raportorul â ară
tat că o mare însemnătate iii dezvolta
rea acesteia ay. avut-o amendamentele 
la Constituție, metoda consultărilor, 
perfecționarea legislației, întărirea 
autocondUcerii și alte modificări în 
practica vieții politice și activității sta
tale. Partidul a dezvoltat teoria drep
turilor omului în condițiile socialis
mului și a făcut mult pentru Întă
rirea acestor drepturi îh practică, In
stituțiile democrației socialiste exis
tente în tara noastră sînt multilatera
le și corespund cerințelor societății în 
etapa dată a dezvoltări/sale. Vom 
perfecționa pe măi departe activita
tea lor, a spus E. Gierek. Rolul con
ducător al partidului — a spus el — 
reprezintă principiul leninist funda
mental al construcției Socialiste, 
Acest rol trebuie să se întărească și 
totodată .să se perfecționeze.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la apropiatele alegeri pentru 
Seim, la activitatea acestuia, pre
cum și a organelor locale âle puterii, 
la autoconducerea muncitorească. In 
prezent — a spus el — sarcina cea 
mai importantă constă în ridicarea 
eficientei activității tuturor verigilor 
autoconducerii muncitorești. Este 
vorba de ridicarea influenței auto
conducerii asupra activității produc
tive a colectivelor, asupra conducerii 
întreprinderilor, asupra Soluționării 
problemelor sociale cotidiene.

în deceniul cars Se încheie —* se 
arată în raport — s-a dezvoltat sis
temul de consultări obștești, îndeosebi 
cu colectivele celor mal mari între
prinderi. Țrebuie să apelăm tot mai 
des la consultările obștești, Să dez
voltăm diferitele forme ale acestora, 
să ne îngrijim de perfecționarea lor.

Un domeniu foarte important al în
tăririi unității și al formării conști
inței poporului nostru — a arătat 

Edward Gierek — este educația în 
domeniul istoriei. Noi acordăm cel 
mai profund respect realizărilor tu
turor generațiilor de polonezi. Edu
cația marxist-leninistă a rînduri- 
lor partidului și răspindirea ideilor 
socialismului in rindurim clasei mun
citoare și ale întregului popor de
vin o sarcină mai importantă ca 
orieînd. Izvorul nesecat al forțelor 
ideologice și morale ale poporului 
polonez a fost întotdeauna iubirea în
flăcărată de patrie. îndatorirea veș
nică a partidului nostru rămine întă
rirea și adincirea patriotismului 
socialist. Partidul apreciază drept una 
dintre obligațiile sale importante edu
carea socialistă a tineretului, pregă
tirea lui corespunzătoare in vederea 
îndeplinirii îndatoririlor lui de stăpin 
al țării, creării unor condiții optime 
de viafă, învățătură și muncă.

Referindu-se la domeniul relațiilor 
externe, raportorul a spus : obiecti
vul principal al ■ liniei generale ur
mată de Polonia in relațiile interna
ționale constă in asigurarea pentru 
poporul polonez a securității, a con
dițiilor pentru munca pașnică, crea
toare. în acest cadru, el a relevat co
laborarea cu țările socialiste, care se 
dezvoltă cu succes și multilateral, în 
forme tot mai bogate, menționind re
lațiile multilaterale și strinsa cola
borare dintre R. P. Polonă și Repu
blica Socialistă România. Relevînd 
năzuința Poloniei de a aduce o con
tribuție cit se poate de mare la cauza 
edificării de structuri pașnice in Eu
ropa și in lume, Edward Gierek a 
arătat : Noi am luptat consecvent 
pentru destindere, ințelegind aceasta 
Ca un proces al dialogului activ și 
creator Și al dezvoltării colaborării 
egale in drepturi a sta’telor cu oriri- 
duiri sociale diferite, in numele inte
reselor supreme ale păcii și securității. 
Reliefind însemnătatea Actului final 
de la Helsinki; raportorul a arătat că 
Polonia se numără printre t&rile care 
înfăptuiesc cu toată seriozitatea și 
bunăvoința prevederile Actului final. 
După ce a arătat că pentru adincirea 
procesului destinderii politice 0 în
semnătate cheie ar aveâ-o consoli
darea ei prin destinderea militară, ra
portorul și-a exprimat îngrijorarea in 
legătură cu hotărifea N.A.T.O. de a 
produce și amplasa in Europă occi
dentală noi tipuri de arme racheto- 
nucleare.

Omenirea, a relevat Edward Gierek, 
nu poate permite reîntoarcerea la 
„războiul rece". Mult prea multe s-au 
schimbat spre bine în viata popoare
lor și in viata oamenilor datorită 
destinderii. Au cunoscut o largă dez
voltare colaborarea economică, știin
țifică și culturală avantajoasă. Con
tactele turistice. Multe probleme 
umanitare au fost soluționate cu 
Succes. în rîndurile popoarelor între
gii lumi a Crescut conștiința dreptu
lui de ă-și hotărî singure propria 
soartă.

Nutrim mari speranțe în viitoarea 
reuniune de la Madrid a reprezen
tanților statelor participante la Con
ferința pentru securitate si coope
rare iii Europa și Vom face totul ca 
Ca . să contribuie. .,la„ trâpșpynerea în 
viață;;a. Actului-.finaî«de. la- Helsinki,, 
la întărirea securității' și dezvoltarea 
colaborării.

Anul trecut. împreună cu aliatii 
noștri din Tratatul de la Varșovia — 
se arată în raport — am lansat pro
punerea cu privire la convocarea 
conferinței în problema destinderii 
militare și dezarmării in Europa. Un 
acord în problema convocării confe
rinței, care ar putea fi de pildă în
cheiat îA cursul întilnirii de la Ma
drid, ar putea constitui o cotitură 
spre îmbunătățirea situației interna
ționale ; ar da Un impuls puternic 
progresului actualelor tratative i și ar 
crea premise favorabile pentru solu
ționarea . problemelor dezarmării. 
Polonia este gata să primească pe 
participănții la această conferință in 
capitala ei.

Raportorul a arătat ; Polonia popu
lară nu-și cruță forțele Pentru ă 
prefntîmpina încercările de a i abate 
Europă și ihtreaga lume' de lâ calea 
păcii și colaborării. Sîntem convinși 
că rațiunea Va triumfa și că va în
vinge înțelegerea necesității de a se 
menține procesul de destindere a 
încordării, de a se curmă cursa înar
mărilor și de a se pregăti calea spre 
dezarmare. Acest lucru este cerut de 
toate popoarele.

în partea finală a Raportului. 
Edward Gierek a arătat că pe par
cursul întregului deceniu al optulea 
s-a acționat intens pentru îmbogă
țirea conținutului și metodelor acti
vității partidului. în perioada dintre 
congresele ,VH și VIII ale P.M.U.P., 
a spus el, noi am obținut in acest 
sector rezultate considerabile. Creș
terea rlndurilor partidului a dus în 
mod consecvent la întărirea pe mai 
departe a pozițiilor muncitorilor în 
partid. Condițiile în care vom imunei 
în anii '80 cer perfecționarea pe mai 
departe a muncii de partid, abordarea 
chibzuită a tuturor problemelor pe 
care urmează să le soluționăm. în 
anii '70, noi am făcut mult pentru 
imbuhătățirea stilului muncii de 
partid. Lucrul Cel mai valoros constă 
in legătura permanentă, vie a Comi
tetului Central și a Biroului Politie 
•cu organizațiile de partid locale.

Rolul conducător al partidului con
stituie un principiu de "neclintit al 
orinduiri! noastre, o normă constitu
țională a sistemului nostru politic. 
Rolul conducător al partidului în
seamnă pentru toți membrii săi și 
pentru toate organizațiile sale obli
gația de a fi primii in realizarea pre
facerilor socialiste. în același timp, 
aceasta înseamnă O înaltă responsa
bilitate. Partidul se consideră răs
punzător pentru tot Ce se întimplă în 
patria noastră socialistă, pentru dez
voltarea ei cu succes pa mai depar
te, pentru securitatea ei internă și 
externă, pentru a asigura Poloniei 
un ioc demn in lume. Avem motive 
să ne mindrim că de 35 de ani în
făptuim cu succes programul care 
corespunde vital idealurilor Clasei 
muncitoare și aspirațiilor forțelor pa
triotice ale poporului.

Vom apăra cu sfințenie valorile 
fundamentale ale partidului —* coeziu
nea ideologico-politică a rindurilor 
sale, democrația și disciplina de 
partid, normele statutare si princi
piile vieții interne de partid verifica
te in practică și, in primul rind, le
gătura partidului cu clasa muncitoa
re, țărănimea și intelectualitatea, cu 
toate forțele patriotice ale poporului 
nostru care se situează pe platforma 
comună a dezvoltării socialiste, a 
subliniat în încheiere Edward Gierek.
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în studiu se arată că rezervele mon
diale de cărbune economicește ex
ploatabile sînt suficiente pentru 
aproximativ 250 de ani, deși se înre
gistrează de mai mulți ani o creștere 
sensibilă a producției în diferite țări. 
Studiul apreciază că de la un total 
de 2,5 miliarde tone în 1978, producția 
mondială va ajunge la aproape 4 mi
liarde tone în 1985 și la peste 5,5 mi
liarde tone la sfîrșitul secolului. Se 
estimează, totodată, că nu este exclus 
ca peste 40 de ani producția de căr

Caligrafiate pe file de carnet, în 
ambianta unor prietenești convorbiri 
cu îndatoritoarele gazde — la Sofia, 
ca și la Ruse, Plovdiv, la Stara 
Zagora, ca și la Burgas și Varna — 
sau în timpul vizitării unor obiective 
economice, sociale, turistice. însemnă
rile de călătorie din Republica Popu
lară Bulgaria permit derularea fil
mului unei țări ale cărei structuri 
economice și sociale, regindite și fer
tilizate de forța construcției socialis
te, se află într-un proces de adînci 
transformări, oferind imaginea unei 
țări care și-a înnobilat destinul, mo- 
delîndu-și, cu hărnicie, un1 cadru nou 
de viată.

Un exemplu — Plovdivul. Privit de 
sus, de pe una dintre cele șase coline 
înverzite ce par implantate în șesul 
întinsului oraș, Plovdivul, cu albul 
noiloi’ sale cartiere, cu liniile drepte 
ale noilor bulevarde, cu masiva sa 
centură de noi întreprinderi indus
triale 'te-af îndemna să crezi că nu 
de mult s-a ivit aici. Cu cei 330 000 
de locuitori ai săi. Plovdivul este al 
doilea oraș ca mărime după Sofia si 
deține unul dintre primele locuri prin 
puterea sa ecopomică — operă, în to
talitate, a construcției socialiste (în
tr-un dicționar enciclopedic de dina
inte de război, orașul figura cu 65 000 
de locuitori și cu o singură și foarte 
redusă activitate industrială : prelu
crarea legumelor). Acum Plovdivul 
este sediul principal al industriei 
bulgare de moto și. electrocare G.Bal- 
cancar") cu o producție de 25 000 de 
motocare anual și cu perspectiva de 
a produce 100 000 în anul 1990. Tot aici 
a fost creată o industrie de instalații 
electronice de memorizare, o uzină de 
mașini electrice de scris, la Plovdiv 
se află și cel mai mare combinat 
textil din Balcani. Alte activități in
dustriale, un centru universitar cu 
10 000 de studenti. o bogată viață 
științifică și culturală întregesc 
tabloul unui oraș cu un chip și cu o 
vigoare nouă.

Dacă urci, din centrul vechi al 
orașului, ulicioarele ce se cațără pe 
una dintre coline, te afli dintr-o dată 
în miezul unei așezări din urmă cu 
sute de ani. Atîta doar că țiglele și 
olanele acoperișurilor sînt noi. tencu
iala și vopseaua sînt proaspete, pie
trele caldarîmului au fost si ele
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Președintele Austriei a primit 
pe ministrul afacerilor externe 

al României
VIENA 12 (Agerpres). — Tovarășul 

Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, care efectuează o vizită oficială 
în Austria, a fost primit, la palatul 
Hofburg, de președintele federal al 
Republicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchs chlăger.

Cu această ocazie, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceausescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu au fost 
transmise șefului statului austriac și 
doamnei Herma Kirchschlăger un 
mesaj de salut și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, de pace și 
progres pentru poporul austriac.

Mulțumind, președintele federal al 
Republicii Austria a rugat să 
se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald salut prietenesc 
și cele mai bune urări, iar poporului 
român urări de prosperitate și succes.

In cursul întrevederii, președintele 
Rudolf Kirchschlăger a evocat cu 
multă plăcere vizita întreprinsă în 
România în luna noiembrie 1978, în-

★
în cadrul vizitei oficiale pe care o 

întreprinde în Republica Austria, mi
nistrul român al afacerilor externe a 
avut o întrevedere cu ministrul fede
ral pentru comerț, meșteșuguri și in
dustrie, Josef Staribacher.

Cu acest prilej, s-a subliniat cu 
satisfacție că schimburile economice 
dintre cele două țări au crescut con
tinuu, fiind relevate perspectivele 
favorabile pentru dezvoltarea aces
tora pe baze reciproc avantajoase. 
S-a evidențiat, de asemenea, impor
tanta valorificării potențialului eco
nomic al celor două țări în vederea 
lărgirii schimburilor comerciale, a 
acțiunilor de cooperare în producție 
și pe terțe piețe, pentru realizarea 
obiectivelor stabilite cu ocazia con
vorbirilor la nivel înalt avute la 
București în noiembrie 1978, între 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele federal al Republicii Aus
tria, Rudolf Kirchschlăger.

întrevederea, la care a fost de 
fată ambasadorul României la Viena, 
Octavian Groza, s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Manifestări consacrate României
BRUXELLES 12 (Agerpres). — în 

cadrul acțiunilor organizate la 
Liege cu prilejul desfășurării „Zile
lor românești", prof. Virgil Cândea, 
secretar al asociației „România", a 
prezentat conferința „Civilizația 
dacică și rolul ei în formarea civili
zației românești", consacrată celei 
de-a 2050-a aniversări a constituirii 
primului stat dac centralizat și in
dependent. Conferința a fost urmă
rită cu o deosebită atenție de un nu
meros public, care a manifestat un 
viu interes pentru cunoașterea pro
cesului de formare a poporului 
român, a limbii și civilizației sale, 
a luptei sale pentru realizarea uni
tății naționale și apărarea indepen
denței.

Participanta la conferință au vi
zitat apoi expoziția „Vestigii din 
Munții Orăștiei".

A fost prezentat, de asemenea. 

UN STUDIU AL BIROULUI INTERNAȚIONAL AL MUNCII DESPRE :

Perspectivele exploatării rezervelor 
mondiale de cărbune

GENEVA 12 (Agerpres). — Biroul Internațional al Muncii (B.I.M.) a 
dat publicității, la Geneva, un studiu privind rezervele mondiale de căr
bune și perspectivele exploatării lor în următoarele decenii, fiind relevate, 
în context, și prognozele referitoare la forța de muncă ce va fi angajată 
în acest domeniu.

tîlnirile și convorbirile cu președin
tele Nicolae Ceaușescu. S-a remarcat 
că înțelegerile convenite la nivel 
înalt au impulsionat și dinamizat re
lațiile româno-austriece, care cunosc 
o evoluție ascendentă, în interesul 
celor două popoare, al păcii si cola
borării în Europa și în lume.

Au fost abordate probleme ale 
vieții internaționale, fiind evidențiat 
rolul crescînd al țărilor mici și mijlo
cii, al tuturor statelor lumii în sto
parea încordării situației internațio
nale actuale, în soluționarea pe cale 
pașnică, prin tratative, a stărilor de 
tensiune și conflict existente în 
lume. A fost 'evidențiată hotărîrea 
României și Austriei de a-și aduce 
contribuția la asigurarea continuării 
procesului de destindere pe baza res
pectării independentei și suveranită
ții naționale, a egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile interne.

întrevederea, la care.au luat parte 
ambasadorul României la Viena, 
Octavian Groza, și ambasadorul Aus
triei la București, Andreas Somogyi. 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

★
Ministrul român al afacerilor ex

terne a avut întîlniri de lucru cu 
Sigvard Eklund, director general al 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică (A.I.E.A.) și cu Abdel 
Rahman Khane, director executiv al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.).

A fost efectuat un schimb de ve
deri asupra activității celor două or
ganizații internaționale în eforturile 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, subliniin- 
du-se necesitatea întăririi contribuției 
O.N.U. în sprijinul eforturilor proprii 
ale țărilor în curs de dezvoltare pen
tru dezvoltarea lor economică și so
cială, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Șefii celor două organizații inter
naționale au adresat mulțumiri Româ
niei, președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pentru sprijinul acordat și pentru 
contribuția țării noastre în cadrul 
celor două organizații la înfăptuirea 
țelurilor majore de pace, destindere 
și cooperare internațională.

un grupai de diapozitive din Româ
nia, realizate de belgieni care ne-au 
vizitat țara.

Aflat în Belgia, cu ocazia „Zilelor 
românești", de la Liege, ansamblul 
„Ciobănașul" din Suceava, care se 
bucură de un deosebit succes, a 
susfinut un bogat program artistic 
la posturile belgiene de radio.

RABAT 12 (Agerpres). — în sala 
de festivități a Consiliului munici
pal al orașului marocan Sale a avut 
loc vernisajul expoziției „Pictura 
românească contemporană". Au 
participat președintele Consiliului 
municipal, alte oficialități locale, 
precum și un numeros public.

După vernisaj au fost prezentate 
filmele documentare „Tradiții ma
ramureșene" și „România — casa 
mea".

bune realizată la scară planetară să 
ajungă la 9 miliarde tone.

în prezent, arată studiul B.I.M., în 
industria carboniferă sînt ocupați pe 
plan mondial aproximativ 4,7 mili
oane de muncitori, pentru anul 1985 
există perspectiva creșterii acestui 
efectiv pînă la 6 milioane de oameni, 
iar peste patru decenii numărul celor 
ocupați în acest sector de importanță 
majoră ar putea ajunge la 11,6 mi
lioane.

reașezate, pare că și salcîmii au fost 
acum plantați. Dacă nu ți s-ar spune 
povestea acestor atît de stăruitoare 
și migăloase reconstituiri ai putea 
crede că totul este o imensă butaforie 
pentru uzul unui film istoric. Dealt
fel, recent, Plovdivul a primit meda
lia de aur a Organizației europene 
pentru protecția și conservarea vesti
giilor istorice.

Astăzi, Plovdivul a ajuns unul din
tre cele mai înfloritoare orașe ale 
Bulgariei socialiste. Din succesivele 
straturi de civilizație ■— așa cum le-a 
încrustat perindarea veacurilor — au 

Argumentele unui prezent 
de înnoiri socialiste

rămas și au fost astăzi identificate 
aproximativ 200 de monumente isto
rice aflate, în principal, pe această 
colină cu o suprafață de 37 de hec
tare. Printr-un decret din 1956, par
tea aceasta a orașului a fost declarată 
rezervație arhitectonică și istorică, 
dar abia din 1969 a început, practic, 
operația de restaurare pentru care 
statul a alocat anual un milion 
de leva, iar consiliul popular local 
4—500 000 de leva. De fapt. începutul 
l-a făcut, în urmă cu mai bine de 
jumătate de secol, arhitectul bulgar 
Hristo Peev, care a scos foarte exacte 
relevee ale tuturor clădirilor cu va
loare istorică și arhitectonică din 
Plovdivul medieval. Redescoperite, 
planurile lui au stat la baza restau
rărilor de azi.

într-una dintre aceste clădiri care 
și-au redobîndit stilul, podoabele, cu
lorile și, prin asta, arhaica lor... ti
nerețe, la sediul consiliului popular 
al culturii din Plovdiv, Atanas Mo- 
singov, vicepreședinte al acestui con
siliu, și, se pare, cel mai înflăcărat 
dintre susținătorii operației de res

Dezvoltarea colaborării economice 
româno-bulgare

SOFIA 12 (Agerpres). — Todor 
Bojinov, membru al Biroului Politic 
.al C.C. al P.O. Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P, Bulgaria, l-a primit pe ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, 
tovarășul Angelo Miculescu. care a 
efectuat o vizită de lucru în Bulgaria, 
în cadrul întrevederii au fost evocate 
bunele relații, pe multiple planuri, 
dintre România și Bulgaria, care au 
la bază înțelegerile și acordurile con
venite. la nivel înalt cu ocazia întîl- 
nirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, și s-au 
identificat noi posibilități de colabo
rare reciproc avantajoasă în agricul
tură și industria alimentară.

în perioada 10—13 februarie, la 
Sofia a avut loc întrevederea de lu
cru a tovarășului Angelo Miculescu 
cu tovarășul Vasil Țanov, președin
tele Comitetului Executiv al Consi

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-pakistaneze de cooperare economică, 

științifică si tehnică
S 1 !

ISLAMABAD 12 (Agerpres). — La 
Islamabad s-au încheiat lucrările ce
lei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mix
te guvernamentale româno-pakista
neze de cooperare economică, științi
fică și tehnică. în cadrul lucrărilor au 
fost stabilite noi măsuri pe linia ex
tinderii și diversificării cooperării in
dustriale, precum și a schimburilor’ 
economice și comerciale dintre 
România și Pakistan. De asemenea, 
delegațiile au apreciat activitatea po
zitivă desfășurată în domeniul coo
perării tehnico-științifice bilaterale.

AGENȚIILE DE PRESĂ !
pe scurt i

REUNIUNE INTERNAȚIONALĂ. Cea de-a Xll-a reuniune plenară a 
Grupului țărilor latino-americane și caraibiene exportatoare de zahăr 
(G.E.P.L.A.C.E.A.) va avea loc la Rio de Janeiro în perioada 29 aprilie — 
2 mai a.c. La lucrări vor lua parte delegații din 21 de State din America 
Latină și zona Caraibilor, precum și din Filipine, cu statut de observator. 
Principalele probleme înscrise pe ordinea de zi se vor referi la funcțio
narea Tratatului internațional al zahărului, intrat anul acesta în vigoare 
pe deplin, la situația actuală pe piața mondială a zahărului și la evoluția 
prețurilor la acest produs.

GUSTAV HUSAK, LA HANOI. 
Marți a sosit la Hanoi, într-o vi
zită de prietenie în R.S. Vietnam, 
delegația de partid și guvernamen
tală cehoslovacă, condusă de Gus
tav Husak, secretar general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia. La sosirea 
în capitala vietnameză, oaspeții ,au 
fost salutați de Le Duan, secretar 
general al C.C. al P.C. din Vietnam, 
și de alte oficialități.

CONVORBIRI SOVIETO-INDIE- 
NE. Președintele Indiei, Neelam 
Sanjiva Reddy, l-a . primit marți 
pe ministrul afacerilor externe 
al Uniunii Sovietice, Andrei Gro- 
mîko, care întreprinde o vizită 
oficială la Delhi, la invitația guver
nului indian. în aceeași zi, infor
mează agenția T.A.S.S., ministrul 
sovietic, de externe a fost primit de 
primul ministru al țăril-gazdă, In
dira Gandhi, și a început convor
birile oficiale cu omologul său in
dian, Narasimha Rao.

RELUAREA TRATATIVELOR DIN
TRE U.R.S.S. Șl S.U.A. PRIVIND IN
TERZICEREA ARMELOR CHIMICE. 
După cum informează agenția 
T.A.S.S., la Geneva au-fost reluate, 
luni, tratativele bilaterale dintre 
delegațiile U.R.S.S, și S.U.A. privind 
interzicerea armelor chimice. Părțile 
examinează probleme legate de 
pregătirea unei propuneri comune 
ce urmează să fie prezentată îr» 
Comitetul pentru dezarmare.

taurare, ne vorbește despre scopuri
le acestei acțiuni. Firește, primul 
scop este acela al conservării isto
riei. Dar cu o particularitate :

— Ideea acestei acțiuni a fost și 
rămîne — arată interlocutorul — a- 
ceea că toate aceste monumente tre
buie să se afle în continuare în sluj
ba directă a omului. într-unele din
tre aceste clădiri oamenii vor con
tinua să locuiască. Altele, cele mai 
importante, vor primi', au și primit 
in parte, alte întrebuințări practice. 
Altele vor fi predate uzului turistic 
și comercial...

Note de călătorie 
din R. P. Bulgaria
— își vor petrece în ele sejurul tu

riștii amatori de vacanțe exotice ? 
am întrebat.

— Poate. Pot sluji-și acestui scop 
pentru că păstrîndu-și structura o- 
riginală vor fi, totuși, dotate cu tot 
confortul modern. Vom reface vechi
le și micile magazine și ateliere, care 
vor produce și vor vinde pe loc o- 
biecte specifice acelei epoci, vom re
face o farmacie medievală. Vom or
ganiza aici expoziții și galerii de 
artă plastică,.. de antichități. O fos
tă școală a devenit astăzi, de exem
plu, expoziție permanentă pentru de
senele copiilor.

A urmat o confirmare nemijloci
tă la fața locului. Iată, de pildă, O' 
casă construită în 1835, care a apar
ținut unui negustor din Plovdivul a-l 
celor vremuri. O casă cetate de pe 
strada A. Gugukova nr. 4. îndată 

liului Central al Uniunii Naționale 
Agrar-Indus triale.

Au fost discutate măsurile pentru 
înfăptuirea hotărîrilor adoptate la 
nivel înalt cu privire la dezvoltarea 
cooperării în domeniul agriculturii și 
industriei alimentare, precum și în 
sectorul construcțiilor de mașini a- 
gricole.

A fost adoptat programul de colabo
rare pe 1980 in sectorul producției 
vegetale și animale. De asemenea, a 
fost semnat programul comun de cer
cetare și aplicare în producție a siste
mului de programare a recoltelor. Au 
fost convenite principalele direcții de 
dezvoltare a cooperării româno-bul- 
gare, în perioada 1981—1985, în pro
ducerea și, livrarea reciprocă de se
mințe și material săditor, îmbunătă
țirea calităților de rasă a animale
lor, precum și în alte domenii de in
teres comun.

Rezultatele lucrărilor au fost con
semnate în Protocolul semnat la în
cheierea lucrărilor de către Mihail 
Florescu, ministrul industriei chimice, 
și Ghulam Ishaq Khan, ministrul pa
kistanez al finanțelor, președinții ce
lor două părți în Comisia mixtă.

La lucrările sesiunii au luat parte 
ambasadorul României la Islamabad, 
Lucian Petrescu, și ambasadorul de
semnat al Pakistanului la București, 
Ahmed. Riazuddin.

O LUARE DE POZIȚIE A EGIP
TULUI. Un purtător de cuvînt ofi
cial . egiptean, citat de agenția 
M.E.N., a declarat că Egiptul își ex
primă nemulțumirea și surprinderea 
în legătură cu decizia guvernului 
israelian de a autoriza amplasarea 
Urtei noi așezări în Cisiordania, pre
cum șf față de extinderea belei .de 
la Kiryat Erbaa. Această luare de 
poziție intervine după ce la Tel 
Aviv s-a anunțat că autoritățile is- 
raeliene au permis implantarea unei 
noi așezări pe malul occidental al 
Iordanului.

REMANIEREA CABINETULUI 
THAILANDEZ. Primul ministru al 
Thailandei, generalul Kriangsak 
Chomanan, a, procedat la o remanie
re a cabinetului său, cea de a treia 
de la formarea guvernului. în no
iembrie 1977. Din cele două porto
folii pe care le deținea — al agricul
turii și finanțelor —, premierul 
Chomanan l-a păstrat pe primul, 
numindu-l în postul de ministru de 
finanțe pe fostul guvernator al 
Băncii thailandeze, Sommai Kun- 
trakul. Funcția de ministru de ex
terne a fost preluată de mareșalul 
Sithi Sawetasila, care-l înlocuiește 
pe Upadit Pachariyangkun.

UN'NO^U ATENTAT TERORIST ______ _________  _ a fost comis, marți, în Italia, căruia 
i-a căzut victimă profesorul universitar de drept Vittorio Bachelet. La 
încheierea unei expuneri prezentate la Universitatea din Roma in cadrul 
unei dezbateri pe tema terorismului, juristul italian a fost ucis cu focuri 
de armă de doi indivizi, care au reușit să fugă de la locul crimei. Po
trivit agenției U.P.Î., atentatul a fost’ulterior revendicat de elemente 
aparținind organizației extremiste autointitulate „Brigăzile roșii". •«

după trecerea porții grele din ste
jar te simți înconjurat de atmosfe
ra obiceiurilor, gusturilor artistice, a 
amestecului de opulență și rigoare 
care dăinuiau în intimitatea acestor 
incinte. Grija restauratorului a mers 
pînă la cele mai mici amănunte, de 
la ornamentele murale la detaliile 
funcționale ale băii turcești, de la 
ciubuce la pocale de argint, de la 
picturile ’ din ogive la . covoarele o- 
rientale. O poartă’ magică către o 
lume pe care astăzi cu greu o mai 
putem înțelege. Mai ales cînd, din
colo de acest perimetru, o cu totul 

altă civilizație a rînduit intr-alt chip, 
deschis și liber, viața oamenilor...

Trecînd pe lîngă ruinele unui am
fiteatru roman descoperite recent și 
aflate în curs de restaurare spre a 
deveni Ioc pentru manifestări cul
turale, coborîm din nou în actualul 
centru comercial al orașului și ne 
amestecăm în mulțimea, trecătorilor 
grăbiți. în mod cert, orașul trăiește 
azi altă istorie. Prezentul socialist 
nu exclude însă ci, dimpotrivă, se 
preocupă de integrarea armonioasă a 
ceea ce a rămas din lunga și atît 
de felurit stratificata sa istorie. Ceea 
ce in Bulgaria se poate vedea nu 
numai la Plovdiv, ci în toate cele
lalte localități care au jucat un rol 
în curgerea istoriei. La Veliko Tîr- 
novo ca și la Coprivștița, la Ruse 
ca și la Gabrovo, la Plevna ca și la 
Panaghiuriște, istoria este și ea un 
atribut al acestui tumultuos prezent.

Vorbind despre istorie, gazdele 
mele, din Bulgaria vecină și priete
nă au ținut să precizeze, în terme
nii unui adine respect, că mari și 
importante perioade din istoria Bul

Comunicat privind 
starea sănătății 

președintelui I. B. Tito 
LIUBLIANA 12 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Taniug, 
într-un buletin privind starea sănă
tății președintelui R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, semnat de consiliul 
de medici, se arată că în tratamen
tul său continuă să se manifeste di
ficultăți legate de funcționarea ri
nichilor. Tratamentul este îngreunat 
de unele semne de slăbire a inimii. 
Se întreprind măsurile medicale ne
cesare, se afirmă’în buletin.

Convorbirile iugoslavo— 
vest-germane evidențiază : 

„Necesitatea continuării 
procesului destinderii - 

singura alternativă14
BONN 12 (Agerpres). — Cancelarul 

R.F. Germania, Helmut Schmidt, 
vicepreședinte al Partidului Social- 
Democrat din R.F.G., s-a întîlnit cu 
Aleksandar Grlicikov. membru al 
Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, conducătorul de
legației U.C.I., aflată în vizită la 
Bonn, la invitația P.S.D. în cadrul 
convorbirii care a avut loc. a fost 
subliniată necesitatea continuării pro
cesului destinderii internaționale ca 
singura alternativă în relațiile inter
naționale actuale — relatează agen
ția Taniug. .

Totodată, Aleksandar Grlicikov a 
avut convorbiri cu Hans Dietrich 
Genscher, ministru de externe și 
președinte al Partidului Liber’ De
mocrat.

ACORD COMERCIAL R.D.G. — 
EGIPT. La Berlin a. fost semnat ' 

comercial pe perioada 
între R.D. Germană și

un acord
1980—1985
Egipt, care prevede sporirea schim
burilor de mărfuri între cele două 

. țări, transmite agenția A.D.N.
TURNEUL PREȘEDINTELUI VE- 

NEZUELEI. Comunicatul dat pu
blicității la Doha, la încheierea vi
zitei oficiale în Qatar a președinte
lui Venezuelei, Luis Herrera Cam
pins, menționează că părțile se pro
nunță pentru încetarea cursei înar
mărilor, îndeosebi a celor nucleare, 
și pentru ca resursele eliberate să 
fie utilizate în favoarea dezvoltării 
economice și sociale a țărilor .ră
mase hi urină. -■ . ... ..

ÎNTREVEDERE KHOMEINY — 
YASSER ARAFAT. In cadrul vizi
tei pe care o întreprinde la Tehe
ran, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.), Yasser 
Arafât, a avut o întrevedere cu 
imamul Khomeiny,. la care a parti
cipat și președintele Iranului, 
Abolhassan Banisadr. Yasser Ara
fat se află la Teheran, la invitația 
guvernului iranian, pentru a lua 
parte la festivitățile marcînd prima 
aniversare a revoluției islamice 
iraniene.

GREVA FEROVIARILOR SPA
NIOLI. Feroviarii spanioli au de
clanșat marți o grevă de 24 de ore 
la scară națională, informează a- 
genția .Reuter. Greviștii revendică 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață.

gariei, ca și a României s-au săvîr- 
șit sub semnul unei necurmate lupte 
comune pentru eliberarea de sub do
minația străină, pentru independen
tă națională. Și că adinca și înde
lungata prietenie dintre cele două 
popoare se întemeiază tocmai pe a- 
jutorul ce și l-au acordat în aceas
tă luptă. Unele dintre cele mai fier
binți pagini din istoria luptei pa- 
trioților bulgari pentru independența 
patriei s-au spris în România, aco
lo unde au găsit adăpost și condi
ții pentru a-și pregăti acțiunile re
voluționare cei mai neînfricați din
tre luptătorii pentru libertatea po
porului bulgar. Cu atît mai strinse 
sint astăzi relațiile de prietenie și 
colaborare dintre țările șl popoare
le noastre • cînd, în ambele țări, con
strucția socialistă înaintează cu 
succes dovedindu-și cu prisosință 
forța de regenerare structurală a so
cietății. Se știe, un rol determinant 
în dezvoltarea multilaterală a acestor 
legături îl au întîlnirile, devenite tra
diționale, dintre- tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, de fiecare 
dată ele deschizînd noi orizonturi 
conlucrării prietenești româno-bul- 
gare. Așezată pe temeliile trainice ale 
egalității depline și respectului reci
proc, colaborarea dintre țările noastre 
a cunoscut o continuă amplificare. Si 
doar o sumară statistică vine să ilus
treze rodnicia acestei conlucrări. 
Astfel, . în comparație cu perioada 
antebelică,, volumul schimburilor co
merciale a sporit de 30 de ori. Este 
grăitor faptul că numai în perioada 
1976—1980 schimburile noastre au 
crescut' de 2,5 ori fată de cincinalul 
anterior. Și. ceea ce este deosebit de 
semnificativ pentru progresele înre
gistrate în dezvoltarea industrială a 
celor două țări, în ansamblul acestor 
schimburi mașinile și utilajele repre
zintă peste 50 la sută. Se lărgesc tot
odată specializarea și cooperarea în 
producție — ca o dovadă în plus a 
adincirii relațiilor noastre de bună ve
cinătate. Pe un țărm și pe altul al 
Dunării istoria contemporană se scrie 
cu aceleași culori ale unui nou și 
fericit destin.

Mihai CARANFIL

Mesajul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

adresat Congresului al Vlll-iea 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — 
Tovarășul Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., conducăto
rul delegației române, a transmis

Dragi tovarăși și prieteni.
în numele Partidului Comunist Ro

mân. al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceajtșescu, transmi
tem delegaților la cel de-al VIII-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii din Republica 
Populară Polonă un cald salut tovă
rășesc, mesajul de prietenie și soli
daritate al comuniștilor, al întregului 
popor român, precum și urări de 
deplin succes în desfășurarea lucrări
lor Congresului.

Sub conducerea Partidului Munci
toresc Unit Polonez, poporul polonez’ 
a obtinut rezultate remarcabile în 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
cel de-al VII-lea Congres al P.M.U.P., 
pe calea edificării societății socialiste 
dezvoltate, pentru ridicarea tării pe 
noi culmi ale progresului și civiliza
ției socialiste. Polonia socialistă dis
pune în prezent de o industrie dez
voltată, de o agricultură în continuă 
modernizare, de o știință și tehnică 
de un înalt nivel, care atestă cu vi
goare superioritatea orînduirii socia
liste, abnegația și capacitatea crea
toare a oamenilor muncii polonezi.

Realizările obținute în edificarea 
societății socialiste, aportul Poloniei 
la lupta pentru cauza păcii, destin
derii și securității, pentru colaborare 
între toate națiunile reprezintă o 
contribuție la creșterea prestigiului 
și influentei socialismului, la cauza 
generală a progresului în lume.

Bucurîndu-ne în mod sincer de rea
lizările obținute de poporul prieten 
polonez în dezvoltarea. și înflorirea 
continuă a patriei sale, dorim să evo
căm și cu această ocazie legăturile tra
diționale, de prietenie și întrajutorare 
dintre popoarele și țările noastre, 
făurite de-a lungul secolelor în lupta 
pentru libertate și neatîrnare, legă
turi care s-au întărit și dezvoltat 
continuu ca o expresie grăitoare a 
solidarității militante și colaborării 
dintre mișcările revoluționare, mun
citorești, dintre țările noastre în ma
rea bătălie împotriva fascismului, 
pentru eliberare națională și socială, 
în anii socialismului, relațiile de 

■ prietenie și solidaritate frățească în
tre partidele și țările noastre, poten
tate de comunitatea de orînduire. de 
ideologie și de teluri, s-au ridicat pe 
o treaptă superioară. întîlnirile și 
convorbirile deosebit de fructuoase 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Glerek au avut un rol deter
minant în ădîncirea și impulsionarea 
colaborării pe multiple planuri între 
partidele și țările noastre.

în prezent, poporul român este pu
ternic angajat' în activitatea consa
crată înfăptuirii hotărîrilor și obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, care vor determina creșterea în 
ritm susținut a economiei naționale, 
afirmarea cu putere a revoluției teh- 
nico-științific.e în toate domeniile, 
trecerea la o nouă calitate a întregii 
activități economico-sociale, ridicarea 
nivelului de viață material și spiri
tual al poporului, consolidarea inde
pendenței și suveranității României 
socialiste.

Partidul Comunist Român acționea
ză în mod constant pentru perfec
ționarea continuă a structurilor so- 
cial-politice, pentru dezvoltarea și 
adîncirea democrației socialiste. Con
gresul al II-lea al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, care a 
avut loc recent, a constituit o expre
sie elocventă a participării tot mai 
active a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, la 
conducerea vieții social-politice, o 
puternică manifestare a unității și 
coeziunii întregului popor, a hotărî- 
rii sale de a înfăptui neabătut Pro
gramul de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

Preocupindu-se de realizarea cu 
succes a operei de edificare a socia
lismului. Partidul Comunist Român, 
România socialistă desfășoară, în ace
lași timp, o intensă activitate inter
națională, își aduc în modul cel mai 
activ contribuția la întărirea colabo

★

VARȘOVIA. — Trimisul Ager
pres, Gh. Ciobanu, transmite : Marți 
au continuat lucrările celui de-al 
VIII-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez. în cadrul 
dezbaterilor pe marginea raportu- 
lui-program al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., prezentat de 
tovarășul Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., au luat 
cuvîntul numeroși delegați care au

Evoluția situației din Rhodesia
SALISBURY 12 (Agerpres). — 

Joshua Nkomo, copreședintele Fron
tului Patriotic Zimbabwe și pre
ședintele Uniunii Poporului African 
Zimbabwe (Z.A.P.U.), a dat publici
tății, la Salisbury, un memorandum 
în care se arată că prin deciziile sale 
guvernatorul britanic, lordul Soames, 
încalcă acordurile de la Londra în 
problema rhodesiană — informează 
agenția France Presse.

în memorandum se afirmă că gu
vernatorul britanic, lordul Soames, a 
permis trupelor fidele fostului șef al 
guvernului marionetă de la Salisbury 
să se deplaseze liber pe teritoriul 
țării, în vreme ce forțele patrioti
ce au fost cantonate la bazele 
dinainte stabilite. Aceste trupe, se 
arată în memorandum, „continuă să 
hărțuiască populația, să opereze a- 
restări în rindul opozanților politici, 
fără a fi pedepsite, ceea ce-i con
feră lui Muzorewa un avantaj total 
nejustificat". Totodată, guvernatoru
lui britanic i se reproșează că nu 
a ridicat legea marțială, că nu a 
eliberat pe toți deținuții politici și că 
permite, în continuare, fără a o con

mesajul C.C. al P.C.R. adresat ce
lui de-al VIII-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez de 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român.

rării și încrederii între națiuni,, la 
cauza destinderii, independentei și 
păcii în lume.

în momentul actual, cînd are loc 
ascuțirea contradicțiilor dintre une
le state și grupări' de state, cînd se 
intensifică lupta pentru Reîmpărțirea 
zonelor de influență, trebuie făcut 
totul pentru oprirea cursului pericu
los al încordării internaționale, pen
tru respingerea hotărîtă a tendințe
lor de revenire la politica „războ
iului rece" și lichidarea vechii po
litici imperialiste de dominație și 
dictat, pentru promovarea unor re
lații noi între state și asigurarea 
continuării procesțilui destinderii, a 
unei politici de securitate internațio
nală, independentă, pace și colabo
rare între popoare.

România socialistă acționează con
secvent pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare cu toate statele so
cialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate, cu toa
te statele lumii, indiferent de sis
temul lor social, pe baza^ princi[V\ 
lor deplinei egalități în drepturi, res
pectului independentei și suveranitș 
ții naționale, neamestecului în tr' 
burile interne, avantajului reciproc. 

România se pronunță ferm pentru 
soluționarea problemelor litigioase, 
a stărilor de tensiune și conflict. din
tre state exclusiv pe cale pașnică, 
prin negocieri între părțile interesa
te, prin renunțarea cu desăvîrșire la 
folosirea forței și amenințării cu for
ța, la orice formă de imixtiune în 
treburile interne.

Militînd pentru pace și destinde
re, țara _ noastră acționează cu per
severență pentru edificarea secu
rității europene, aplicarea integrală 
a Actului final de la Helsinki, pen
tru pregătirea temeinică, pe baze 
profund constructive, a viitoarei reu
niuni de la Madrid, chemată să dea 
un nou impuls colaborării între sta
te, să adopte măsuri concrete de 
dezangajare militară și dezarmare. 
România desfășoară o intensă acti
vitate pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și în primul rînd a dezar
mării nucleare, pentru instaurarea 
unei noi. ordini economice internațio
nale, pentru triumful luptei de eli
berare națională, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Pornind de la rolul pe careul au 
în epoca noastră partidele comunis
te și muncitorești,’ Partidul Comu
nist Român acționează cu consecven
tă pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, socialiste,- social-democfate, 
cu partidele de guvernămint dim ță
rile în curs de dezvoltare.. cti miș
cările de eliberare națională, cu toa
te forțele progresiste și antiimperia- 

• liste. La baza relațiilor de colabora
re cu alte partide"'-si forțe politice, 
P.C.R. așază în mod statornic prin
cipiile egalității depline, independen
tei și autonomiei, respectarea drep
tului fiecărui partid de a-și elabora 
de sine stătător linia politică, strate
gia și tactica revoluționară — în ra
port cu interesele propriului popor — 
cerințe esențiale ale solidarității și 
unității de tip nou, în lupta pentru 
înnoirea societății, pentru indepen
dență, pace și progres social.

Stimați tovarăși și priete'ni,
Ne exprimăm convingerea Ca cel 

de-al VIII-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez va ațlopta 
hotărîri de mare importantă pentȚl’> 
viitorul patriei dumneavoastră șij X ' 
dresăm comuniștilor, tuturor oap 
nilor muncii din R.P. Polonă urțA, 
de noi succese în opera de edifica
re a societății socialiste dezvoltate, 
în înfăptuirea obiectivelor ce vor fi 
stabilite de înaltul forum al comu
niștilor polonezi.

Folosim și acest prilej pentru a 
reafirma convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele și țările noastre vor cunoaște 
o dezvoltare și adîncire continue, în 
interesul ambelor popoare, al cau
zei socialismului, păcii și cooperării 
internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

★

scos în evidență realizările dobîn- 
dite de comuniștii polonezi, de în
tregul popor în perioada ce a tre
cut de la Congresul al VII-lea. De
legați reprezentînd conducerile ma
rilor întreprinderi economice, acti
viști de partid au subliniat însem
nătatea documentelor prezentate con
gresului pentru dezvoltarea viitoa
re a tării, exprimîndu-și, totodată, 
adeziunea fată de conținutul lor.

trola, activitatea forțelor fostului re
gim minoritar rhodesian.

în document se reclamă de urgen
tă măsuri pentru a asigura respec
tarea acordurilor de la Lancaster 
House, apreciindu-se că în caz con
trar „alegerile nu vor permite expri
marea liberă a voinței poporului".

La rîndul său, în cadrul unei con
ferințe de presă, Robert Mugabe, co
președinte al Frontului, care este și 
președintele Uniunii Naționale Afri
cane Zimbabwe (Z.A.N.U.), și-a ex
primat protestul față de „operațiu
nile de violență și intimidare" în
treprinse de unitățile fidele fostului 
premier Muzorewa în rîndul popu
lației. Pe de altă parte, el a califi
cat hotărîrea guvernatorului brita
nic de a interzice participarea la 
campania electorală a unuia din li
derii Z.A.N.U., Enos Nkala, ca o vio
lare a acordurilor de la Londra.

După cum informează agențiile 
France Presse și U.P.Î., guvernato
rul britanic s-a întîlnit, marți, sepa
rat cu cei doi copreședinți ai Fron
tului, cu care a examinat probleme 
privind creșterea incidentelor și in
tensificarea tensiunii in țară.
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