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ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ieri au început

LUCRĂRILE CONGRESULUI 
ȘTIINȚEI Șl ÎNVĂȚĂMINTULUI 

eveniment de mare însemnătate al vieții social-politice 
și cultural-științifice a țării, moment cu profunde semnificații 
pentru întreaga activitate consacrată înfăptuirii obiectivelor stabilite 

de Congresul al XIII-lea al partidului

in. prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au început, joi, 
28 noiembrie, lucrările 
Congresului științei și în- 
vățămîntului.

Eveniment de mare însemnă
tate în viața social-politică a 
țării, acest larg și reprezentativ 
forum — expresie a profundu
lui democratism ce caracteri
zează orinduirea noastră socia
listă — se întrunește în anul in 
care întregul popor omagiază, 
cu însuflețire și puternică an
gajare revoluționară, două' de
cenii de Ia Congresul al IX-lea 
al P.C R, de -la alegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de conducere 
in partid, perioada celor mai, de 
seamă înfăptuiri, inclusiv în 
dezvoltarea fără precedent a 
științei și învățămintului,. ca 
factori hotărîtori ai progresului 
multilateral al patriei, ai făuri
rii civilizației socialiste și co
muniste pe pămintul României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întimpinați 
cu deosebit entuziasm la so
sirea in Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România, unde 
au Ioc lucrările primului Con
gres al științei și invățămintu- 
Iui.

Delegații șl invitații au ova
ționat îndelung, au aclamat cu 
înflăcărare : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul!", „Stima noastră și min- 
dria, Ceaușescu — România !“ 
Au fost reafirmate astfel senti
mentele de nețărmurită dragos
te. de înaltă recunoștință ne 
care toti cei ce muncesc in do
meniul cercetării, ingineriei teh
nologice. proiectării, al invăță- 
mîntului. întregul popor le 
poartă secretarului genei al al 
partidului pentru rolul său 
determinant in ridicarea stiintei 
la nivelul marilor răspunderi ce 
ii revin ea forță nemiilocită de 
producție. în elaborarea, pentru 
prima oară in istoria tării, a 
unei cutezătoare strategii pe ter
men luna de dezvoltare a. stiin
tei . și tehnologiei, devenită 
parte integrantă a Programului 
Partidului Comunist Român, in 
afirmarea tot mai puternică a 
școlii in viată societății.

Participantii au exprimat deo
sebita prețuire fată de presti
gioasa activitate desfășurată de 
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. eminent 
om politic, strălucit om de ști
ință. activitate consacrată în
drumării permanente a cercetă
rii. învățămintului si cul-
(Continuare in pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOL
Stimați tovarăși,Am deosebita plăcere să vă adresez dumneavoastră, partici- panților la Congresul științei și învățămintului, tuturor oamenilor muncii din aceste sectoare, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat, al Guvernului, precum și al meu personal, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări. (Urale și aplauze pu

ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“).Congresul științei și învățămîn- tului reprezintă un eveniment de însemnătate deosebită în viața e- conomico-socială a patriei noastre, în perfecționarea formelor de conducere și dezvoltare a democrației muncitorești-revoluționare.Congresul va analiza activitatea din domeniile cercetării științifice și' învățămintului în cincinalul 1981—1985, contribuția acestor sectoare la dezvoltarea economico-so- cială. Ia realizările obținute în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului.Totodată, congresul urmează să dezbată și să adopte programele privind cercetarea științifică, tehnologică. și de pregătire a cadrelor și forței de muncă în cel de-al 8-lea cincinal și, în perspectivă, pină in anul 2000, în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și a Programului partidului, de creștere a rolului științei și învățămintului în dezvoltarea patriei noastre socialis
te. (Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși, •încheiem cincinalul- 1981—1985 cu rezultate însemnate în dezvoltarea economico-socială a patriei, în ridicarea gradului de civilizație și bunăstare a întregului popor.Depășind o serie de greutăți provocate de criza economică mondială și de unele contradicții și lipsuri interne, am asigurat, față de 1980, creșterea venitului național qu circa 32 la sută, a producției nete cu 36 la sută, a producției industriale-marfă cu 21 la sută,, iar a agriculturii cu circa 13 Ia sută. S-au dezvoltat în mod corespunzător și celelalte ramuri de activitate.Pe baza creșterii venitului national am asigurat•' atît mărirea retribuției reale a oamenilor muncii cu 8 la sută si a veniturilor țărănimii cooperatiste cu 12 la sută, cît și fondurile de dezvoltare, reali- zînd o creștere a investițiilor cu circa 8 la sută.în toate aceste realizări, cerce

tarea științifică și tehnologică au avut un rol de mare însemnătate. Se poate afirma că nu există domeniu de activitate în care să nu se fi introdus în producție rezultatele cercetării și noi tehnologii.De asemenea, învățămintul de toate gradele a asigurat ridicarea generală a cunoștințelor întregului tineret, pregătirea forței de muncă calificate' și a cadrelor de specialiști pentru toate sectoarele de activitate.Remarcabilele înfăptuiri pe care le-am obținut și în cincinalul 1981—1985 — cînd am avut de învins multe greutăți — demonstrează cu puterea faptelor, a realităților, superioritatea orînduirii noastre socialiste, forța unui popor liber, stăpîn pe destinele sale, care își făurește în mod conștient viitorul socialist și comunist. (Aplauze 
și urale îndelungate; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu eroism — România 
comunism !“).Toate mărețele realizări din anii socialismului, inclusiv din ultimul cincinal, atestă cu tărie justețea politicii partidului nostru comunist, care se călăuzește în activitatea sa după concepția materialismului dialectic și istoric și principiile socialismului științific, apli- cînd ferm adevărurile și legitățile generale la condițiile concrete din Rpmânia.Privind cu îndreptățită mîndrie la tot ce am realizat, nu putem să nu spunem deschis că au continuat să se mai manifeste o serie de lipsuri și greșeli, inclusiv în domeniul cercetării și învățămin- tului.Dacă în toate sectoarele de activitate, în toate institutele de cercetare și în unitățile școlare s-ar fi lucrat cu mai multă răspundere și exigență revoluționară, patriotică, am fi obținut realizări mult mai mari.Este necesar să se tragă toate învățămintele din activitatea trecută și să se acționeze cu întreaga hotărîre pentru lichidarea lipsurilor și perfecționarea muncii în toate domeniile.Avem tot ce este necesar pentru creșterea rolului cercetării și în- vățămîntului în de/voltarea generală a patriei noastre socialiste, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,în centrul activității în noul cincinal 1986—1990 stau hotărîrile Congresului al XIII-lea și Progra

mul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.Prin realizarea obiectivelor celui de-al 8-lea cincinal, România va parcurge încă o etapă importantă pe calea dezvoltării sale econo- mico-sociale.Pină în 1990 țara noastră va trece de la stadiul de țară în curs de dezvoltare Ia unul superior, de țară mediu dezvoltată.în perspectivă, în anul 2000, România va deveni o țară socialistă multilateral dezvoltată, în care vor fi create condițiile pentru afirmarea cu putere a principiilor comuniste de muncă și viață. •Noul cincinal marchează trecerea de la dezvoltarea extensivă la cea intensivă a industriei, agriculturii și celorlalte sectoare, realizarea unei noi calități a muncii și vieții întregului popor.în concordanță cu noile obiective strategice, cercetarea științifică și tehnologică, precum și invâță- mîntul trebuie să fie în primele rînduri în desfășurarea întregului proces revoluționar în noua etapă de dezvoltare a țării. (Vii și pu
ternice aplauze).înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea impune angajarea fermă pe calea noii revoluții tqhnico-științifice, de organizare ayvieții economico-sociale pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general.Trebuie să 'fim pe deplin con- știenți că răminerea în urmă — în domeniul dezvoltării forțelor de producție pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii — poate afecta puternic viitorul poporului nostru, înseși independența și suveranitatea patriei noastre.Omenirea se află într-o asemenea etapă a dezvoltării în care știința reprezintă cea mai puternică forță a progresului economic și social.Pornind de la această realitate, nu trebuie să uităm nici un moment că edificarea socialismului și a comunismului nu se pot realiza decît pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pe baza cunoașterii umane în general.în anii socialismului am realizat puternice unități de cercetare în toate domeniile, în care lucrează peste 200 mii oameni cu o înaltă pregătire științifică, tehnică și profesională.Și în trecut oamenii de știință români au ocupat locuri de pionierat în diferite domenii ale cunoașterii.Acum dispunem de o puternică 

bază umană, tehnică și materială care ne permite să ne angajăm în cercetarea celor mai complexe probleme.Cercetarea științifică și tehnologică trebuie să pornească permanent de la concepția revoluționară, materialist dialectică, de la faptul că procesul cunoașterii nu s-a încheiat și nu se va încheia niciodată, că există numai probleme necunoscute, dar care pot fi descoperite și cunoscute.Tot ce s-a realizat pînă acum, inclusiv în domeniul științei, al cunoașterii > umane în general, constituie o .bună bază de pornire pentru noi descoperiri în toate domeniile.Știința românească trebuie să se angajeze cu toată hotărîrea în activitatea revoluționară de cercetare și descoperire a noi și noi taine ale naturii și universului, să-și aducă o contribuție t<?t mai însemnată la îmbogățirea tezaurului științific național și universal.Să facem totul pentru ca toate cuceririle științei, tehnicii, ale cunoașterii umane să servească bunăstării poporului, a tuturor popoarelor, progresului lor economic și social, libertății și independenței fiecărei națiuni, cauzei colaborării internaționale și păcii în lume ! (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu—România, stima noas
tră și mîndria !“).

Stimați tovarăși, *După cum am declarat la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, o dată cu încheierea cincinalului 1981—1985 putem considera încheiată perioada de consolidare a mărețelor cuceriri din deceniul anilor ’70—’80.Acum dispunem de tot ce este necesar pentru înaintarea într-un ritm mai intens în toate sectoarele, în vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului.în cel de-al 8-lea cincinal, producția marfă industrială va crește cu 45 la sută, într-un ritm anual de 7—8 la sută, iar producția netă cu circa 70 Ia sută.Producția agricolă urmează să crească cu ' 30—35 la sută.Pe această bază, venitul național urmează să sporească cu circa 50 Ia sută.Și în noul cincinal vom aloca din venitul național, pentru consum, circa 70 Ia sută, iar pentru dezvoltare circa 30 la sută.Continuarea acumulării și dezvoltării forțelor de producție, a proprietății socialiste de stat și 

cooperatiste constituie o necesitate obiectivă pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și. civilizație, pentru făurirea cu succes a comunismului.Așa cum am menționat, în noul cincinal intrăm într-o etapă nouă, de dezvoltare intensivă și realizare a unei calități superioare în toate domeniile.Cercetarea științifică trebuie șă se angajeze cu toată hotărîrea în realizarea noului plan cincinal și a perspectivelor pînă în anul 2000, pentru soluționarea și introducerea mai rapidă a rezultatelor cercetării și a tehnologiilor celor mai avansate, în vederea ridicării calității și nivelului tehnic al tuturor produselor..Pînă în 1990 produsele românești realizate trebuie să fie la nivelul celor mai bune produse similare pe plan mondial, iar, în unele domenii, să se situeze pe primul loc.O atenție deosebită se va acorda realizării programului energetic. în acest sens, cercetarea științifică trebuie să aibă un rol principal in perfecționarea și buna funcționare a sistemului național energetic, pentru creșterea randamentelor și reducerea pierderilor în transportul energiei.Este necesar să se acționeze cu toată fermitatea pentru punerea în producție a centralelor nuclea- ro-electrice și a diferitelor surse de energie, să se intensifice cercetările pentru noi surse.de energie de mare perspectivă.în vederea dezvoltării bazei proprii de materii prime și materiale trebuie intensificată cercetarea geologică și elaborate noi tehnologii de valorificare economică a minereurilor cu un conținut util mai redus.în același timp, forțele cercetării trebuie concentrate în direcția realizării de noi materiale cu caracteristici superioare, a reducerii consumului energetic și de materii prime.De asemenea, cercetarea științifică și tehnologică trebuie să realizeze noi mașini și utilaje multifuncționale, cu» grad înalt de automatizare, care să ducă Ia reducerea consumului energetic și de materiale, la creșterea productivității muncii.în mod deosebit trebuie concentrate forțele cercetării în vederea dezvoltării electronicii și microelectronicii, a realizării de noi mijloace de automatizare și de robotizare a producției.Cercetarea științifică din domeniul matematicii, fizicii, chimiei și biologiei '— ca științe funda

mentale — trebuie să participe cu toate forțele la soluționarea problemelor legate de progresul teh- nico-științific.O dată cu intensificarea eforturilor cercetării în vederea soluționării mai rapide a problemelor imediate, va trebui să se acorde atenția necesară cercetării științifice fundamentale, de perspectivă îndelungată.Pornind de la cerințele noii revoluții agrare, cercetarea științifică din domeniul agriculturii trebuie să acorde o atenție deosebită creșterii potențialului. productiv al pămîntului, creării de noi soiuri de semințe și plante mai . productive, mai timpurii și rezistente la ger și secetă, precum și de noi rase de animale I mai productive., Este necesar să se acorde o mai mare atenție problemelor privind organizarea științifică a producției și a muncii, automatizării, electro- nizării și robotizării producției, creșterii mai puternice a productivității muncii sociale.De asemenea, cercetarea trebuie să aibă permanent in vedere problemele eficienței economice și creșterea continuă a rentabilității și beneficiilor.în domeniul economic, cercetarea științifică trebuie să studieze mai temeinic legile obiective! economice, întreaga dezvoltare ă forțelor de producție, pentru a contribui la realizarea unei concordanțe cît mai depline între diferite sectoare, la perfecționarea continuă a conducerii și planificării economico-sociale.Trebuie să se acorde o atenție deosebită autoconducerii și auto- gestiunii, aplicării ferme a noului mecanism economic, a principiilor socialiste de muncă și retribuție, de etică și echitate socială.în general, științele sociale trebuie să aprofundeze noile fenomene economice, sociale, să Sesizeze noile legități care apar în dezvoltarea societății și, îndeosebi, în socialism.Si. în acest domeniu trebuie să pornim de, la faptul că socialismul științific nu a dat răspuns problemelor o dată pentru totdeauna.Mai mult ca in alte domenii, științele sociale trebuie să sesizeze continuu și la timp noile fenomene economice, sociale și să acționeze în concordanță cu noile realități.în întreaga dezvoltare economico-socială, schimburile economice internaționale, comerțul exterior, cooperarea în producție au o
(Continuare în pag. a III-a)
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LUCRÂRILE CONGRESULUI ȘTIINȚEI Ș

Cuvîntul tovarășei Elena Ceaușescu 
la deschiderea lucrărilor congresului

Stimați tovarăși,

PRIMA ZI A LUCRĂRILOR

Din împuternicirea Comitetului 
Central al partidului, Consiliului de 
Stat Și guvernului, declar deschise 
lucrările primului Congres al știin
ței și invătămintului — eveniment 
de mare însemnătate în viața științi
fică și culturală, în dezvoltarea pa
triei noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice).

în numele participanților la con
gres, a,l tuturor celor care lucrează 
în domeniul științei și invățămîntu- 
lu.i, adresez un călduros salut secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
i’.C.R. !“). Participarea la congres a 
secretarului general constituie incă 
o dovadă a atenției deosebite pe 
care conducerea partidului nostru o 
acordă științei și învățămîntului, ca 
factori de importanță determinantă 
pentru făurirea cu succes a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării Român'iei spre comunism. 
(Aplauze puternice). ,

Doresc, de asemenea, să adresez 
un., salut călduros, celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului, și statu
lui, precum și tuturdr delegaților și 
invitaților care iau parte la lucrările 
congresului. (Aplauze puternice).

In cadrul preocupărilor de per
fecționare a conducerii tuturor do
meniilor de activitate și de dezvol
tare "a democrației muncitore.ști-re- 
voluționare, conducerea partidului și 
statului nostru consideră că este ne
cesară unirea celor două organisme 
ale științei și învățămîntului și con
stituirea unui organism unic de con
ducere democratică — Consiliul Na
țional al Științei și învățămîntului 
din Republica Socialistă România.

în același timp, fiecare sector va 
avea cite un birou de conducere a 
întregii activități. Prin această mă
sură se va asigura o conlucrare mai 

bună și permanentă între știință și 
învățămînt, în realizarea progresu
lui tehnico-știirițific și introducerea 
mai rapidă în producție și învăță
mînt a celor mai noi cuceriri ale 
științei și cunoașterii umane in ge
nerai.

Iată de ce se poate spune că ac
tualul congres are o mare însem
nătate și deschide o perspectivă nouă 
activității cercetării științifice și în
vățămîntului. în vederea realizării 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului privind înfăptuirea 
noii revoluții tehnico-științifice și 
ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație. 
(Aplauze puternice).

Stimoți tovarăși,
Lucrările Congresului științei și 

învățămîntului au loc într-un mo
ment deosebit de important, cind 
toți oamenii muncii, întregul popor 
acționează cu toată hotărîrea pentru 
realizarea în cele mai bune condiții 
a planului pe 1985, ’ a întregului 
cincinal 1981—1985 și pregătirea te
meinică pentru trecerea la realiza
rea celui de-al 8-lea cincinal, caro 
va marca intrarea țării noastre in
tr-o etapă nouă, superioară, de dez
voltare economico-socială a țării.

Noul plan cincinal 1986—1990 pre
vede continuarea dezvoltării econo
mice si sociale a patriei într-un 
ritm mal mare decît cel din actua
lul cincinal. în același timp, vom 
trece de la dezvoltarea extensivă la 
cea intensivă a industriei, a agricul
turii si a celorlalte ramuri ale eco
nomiei naționale. O atentie deose
bită se va acorda realizării unei noi 
calități a muncii si vieții întregului 
popor, creșterii gradului de civiliza
ție si bunăstare a națiunii noastre 
socialiste.

în cincinalul viitor va trebui să 
ne angaiăm cu toată hotărîfea ne 
calea înfăptuirii noii revoluții teh

nico-stiintifice — factor esențial în 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea. a Programului partidului. 
(Vii aplauze).

în realizarea marilor obiective ale 
noului cincinal, cercetării științifice 
si invătămintului le revin îndatoriri 
tot mai importante. Congresul nos- 
'tru trebuie să dezbată, intr-un spi
rit de înaltă răspundere si exigen
tă. critic si autocritic, activitatea des
fășurată în actualul cincinal pentru 
înfăptuirea politicii partidului, atit 
in domeniul stilntei si învătămîn- 
tului. cit și în celelalte sectoare de 
activitate.

în același timp. în cadrul dezba
terilor va trebui să se analizeze te
meinic si să se stabilească măsurile 
necesare în vederea unirii forțelor 
din cercetare si învătămînt. a întă
ririi conlucrării cu producția, pentru 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea. a Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate si de înaintare spre comunism. 
(Vii aplauze).

Congresul nostru trebuie să dezba
tă pe larg și să adopte programele 
pentru cercetările științifice si de 
pregătite a cadrelor si a forței de 
muncă in următorul cincinal si. în 
perspectivă, oină in anul 2000.

Este necesar ca cercetarea științi
fică să se angațeze cu toate forțele 
în realizarea programelor de cerce
tare. în elaborarea de noi tehnologii, 
în introducerea mai rapidă în pro
ducție a cuceririlor științei și tehnicii 
moderne in toate domeniile de acti
vitate.

Trebuie să avem permanent în 
vedere că hotărîrile Congresului 
al XIII-lea, Programul partidu
lui se pot realiza numai p'e baza 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței si tehnicii, ale cunoașterii umane 
în general.

Iată de ce. Congresul științei și 

învățămîntului — avînd loc la 
începutul celui de-al 8-lea cincinal, 
care marchează intrarea României 
într-un stadiu superior de dezvolta
re si prefigurează înfățișarea patriei 
noastre oină în anul 2000 — trebuie 
să determine o îmbunătățire a acti
vității din aceste importante sectoa
re și să dea expresie hotărîrii oa
menilor muncii din cercetarea știin
țifică si tehnologică si din invătă- 
mint de a acționa cu cea mai marc 
fermitate si exigentă. împreună cu 
înțregul nostru popor, pentru reali
zarea neabătută a planului unic de 
dezvoltare economico-socială. a pro
gramelor speciale pentru cercetare si 
introducerea progresului tehnic, sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului — care vor spori si mai 
mult contribuția științei si învătă- 
mintului la întreaga dezvoltare a 
patriei noastre socialiste, la creșterea 
nivelului de trai material si spiritual 
al poporului, la întărirea indepen
dentei și suveranității României. 
(Aplauze puternice).

In condițiile actuale ale situației 
internaționale, cind politica de înar
mări creează tot mai mari pericole 
la adresa păcii si vieții popoarelor, 
cind o mare parte din cele mai 
avansate realizări ale stiintei si teh
nicii moderne sint folosite în scopul 
creării de arme tot mai perfecțio
nate de distrugere in masă, să fa
cem ca lucrările congresului să 
afirme cu putere voința oamenilor 
muncii din cercetare si învătămînt 
dc a înfăptui neabătut. împreună cu 
întregul nostru popor, politica si 
inițiativele de pace £1 dezarmare 
promovate de partidul si statul nos
tru. de secretarul general al parti
dului. președintele României! (Aplau
ze puternice, prelungite ; se șcandca-x 
ză „Ceaușescu — pace !“).

Urez succes deplin lucrărilor Con
gresului stiintei si învățămîntului 1 
(Aplauze puternice).

(Urmare din pag. I)
turii - românești, orientării ferme a 
potențialului științific și tehnic in 
direcția soluționării problemelor 
fundamentale ale economiei, na
ționale, perfecționării continue a 
procesului instructiv-educativ din 
țara noastră.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în prezidiu au 
luat loc membrii și membrii su- 
pleanți ai Comitetului Politic, Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al partidu
lui, membri ai Academiei Repu
blicii Socialiste România, ai aca
demiilor de științe, cadre de con
ducere din institute centrale și uni
tăți de cercetare științifică, ingine
rie tehnologică și de proiectare, ca
dre didactice din învățămînt, repre
zentanți ai unor instituții centra
le, organizații de masă și obștești.

în sală erau prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, activiști de 
partid și de stat, oameni ai mun
cii din unități economice.

Au asistat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați in țara noas
tră, precum și corespondenți ai 
presei străine.

La lucrări participă 4 500 de de
legați și invitați.

Pe. fundalul Sălii Palatului, 
împodobită sărbătorește, se 
află portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, încadrat de 
drapelul țării și cel al partidului.

S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășa academician 
doctor inginer Eiena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și -Tehnologie.

în continuare au fost' alese, in 
unanimitate, organele de lucru ale 
congresului.

Primul Congres al științei și în
vățămîntului — precedat de adună
rile generale din unitățile de cer
cetare, inginerie tehnologică și 
proiectare, din institutele de in- 
vățămînt superior, ale consiliilor 
județene ale educației și învăță- 
mintuiui — dezbate probleme de 
cea mai mare importantă privind 
creșterea contribuției științei la 
realizarea prevederilor cincinalului 
1986—1990, la înfăptuirea obiective
lor dezvoltării economico-sociale a 
țării în perspectivă, sporirea apor
tului școlii românești la pregătirea 
temeinică a tineretului pentru 
muncă și viață, la făurirea omului 
nou, constructor conștient și devo
tat al socialismului și comunismului.

Delegații au adoptat, in unani
mitate, următoarea ordine de zi :

1. Raport cu privire la realiza
rea planului dc cercetare științifi
că pe perioada 1981—1985 și sarci
nile ce revin cercetării pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român privind dezvoltarea tehno
logică și introducerea progresului 
tehnic. '

2. Programul dc cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic în 
perioada 1986—1990.

3. Raport cu privire la activita
tea desfășurată în perioada 1981— 
1985 pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului in domeniul 
educației și invătămintului și sar
cinile ce revin unităților din invă- 
țămint din hotărîrile Congresului 
al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român cu privire la educarea 
și pregătirea tineretului, perfec
ționarea forței de muncă.

4. Program privind asigurarea 
forței de muncă, dezvoltarea invă- 
țăminlului și perfecționarea conti

nuă a cadrelor in perioada 
1986—1990.

Pentru a da posibilitate linul nu
măr cit mai mare de delegați și 
invitați să participe la dezbateri, 
s-a stabilit ca lucrările congresu
lui să aibă loc in plen și in cadrul 
a cinci secțiuni. Au fost aprobate, 
totodată, organizarea secțiunilor și 
componența prezidiilor acestora, 
precum și Regulamentul de des
fășurare a congresului. Rapoar
tele și programele privind dezvol
tarea științei și invătămintului au 
fost date spre studiu, din timp, 
delegaților, care au luat cunoștință 
de conținutul lor.

în numele tuturor delega
ților și invitaților, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost adre
sată rugămintea de a lua cuvintul 
in cadrul Congresului științei și 
învățăfnîntului.

Primit cu puternice uralc și ova
ții, cu cclc mai calde simțăminte 
dc stimă și prețuire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sccrclar 
general a! Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a rostit o amplă 
cuvîntare.

Expunerea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost ur
mărită cu deosebit interes, cu 
profundă satisfacție șf d'eplină 
aprobare, fiind subliniată. în repe
tate rinduri, cu vii și prelungite 
aplauzq. Delegații și invitații au 
aclamat îndelung pentru partid, și 
secretarul său general, scandind 
cu însuflețire „Ceaușescu-P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu și poporul, România- 
viitorul !“, „Stima noastră și mîn- 
dria, Ceaușescu-România !“. „Vom 
munci, vom cerceta, tara o vom 
înălța !“. „Vom munci, vom cerce
ta. pacea o vom apăra !“.

S-a scandat, totodată, cu putere, 
„Ceaușescu—pace !“, exprimindu-se 
năzuința fierbinte a oamenilor de 
știință, a cadrelor didactice, a în
tregii noastre intelectualități de a 
pune permanent rezultatele cerce
tării științifice in slujba omului, a 
civilizației și progresului omenirii.

Un grup de pionieri și șoimi 
ai patriei au urcat la prezi
diu și au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, in semn de alea
să prețuire, buchete de flori.

Luind cuvîntul, tovarășa 
Elena Ceaușescu a spus :

„Doresc ca, în numeie tuturor 
participanților Ia congres, să ex
prim cele mai calde mulțumiri se
cretarului genera! al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, pentru aprecierile făcute 
și orientările pc care ni lc-a dat 
cu acest prilej și să-I asigurăm că, 
în spiritul indicațiilor formulate în 
cuvîntare, vom acționa cu liotărire 
pentru a înfăptui in cele mai bune 
condiții obiectivele și programe
le noastre dc viitor. Ne angajăm 
să ne unim și să ne mobilizăm 
toate forțele pentru a spori și mai 
puternic aportul științei si învăță- 
mintului ia asigurarea progresului 
general al societății noaslrti socia
liste, la bunăstarea șj fericirea în
tregului popor".

Acest angajament a fost subli
niat de participant!) la Congresul 
Științei și învățămîntului prin 
însuflețite aplauze, urale și ovații, 
într-o atmosferă entuziastă, cei 
prezenți au reafirmat voința tu
turor celor ce iși desfășoară acti
vitatea în domeniul științei și in- 
vățămîntului de a-și consacra . în-î 
treaga putere de muncă și creație 
realizării obiectivelor dezvoltării 
economico-sociale a tării în viitorul 
cincinal, înfăptuirii mărețului Pro
gram al partidului dc edificare a 
socialismului și comunismului în 
România.

După pauză, lucrările au fost 

conduse de tovarășul Ion Tcorca- 
nu, ministrul educației și invăță- 
mintului, care, in deschiderea șe
dinței, a spus :

„Trecem la dezbaterea proble
melor înscrise la ordinea de zi 
stăpiniți de puternice sentimente 
de mindrie patriotică ce ne-au fost 
prilejuite de strălucita cuvîntare, 
pildă de inaltâ responsabilitate 
comunistă și cutezanță revoluțio
nară, pătrunsă . de cele mai strin
gente cerințe alp epocii ce o stră
batem, pe cart? a rostit-o la acest 
impresionant forum al științei și 
învățămîntului mult stimatul nostru 
conducător, cel mai iubit fiu al 
națiunii, ctitor al României mo
deme, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, ilustru stra
teg al luptei pentru pace, colabo
rare și prietenie intre popoare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Aducem prinosul nostru de recu
noștință, izvorită din aleasă stimă 
și prețuire, tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
care, cu 'înaltă competență, fermi
tate, abnegație și< pasiune revolu
ționară militează pentru continua 
perfecționare a conducerii vieții 
noastre sociale, pentru dezvoltarea 
neîntreruptă a științei și invăță- 
mintului in patria noastră.

Avem ferma convingere că lu
crările congresului vor avea drept 
călăuză inflăcăratele chemări și 
îndemnuri, exigențele formulate 
cuatîta clarviziune în cuvîntareax 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, asigurind astfel trece
rea la îndeplinirea cu succes a sar
cinilor unei noi etape, calitativ 
superioare, ce ne revin ,pe tărimul 
științei și învățămîntului româ
nesc".

în cadrul dezbaterilor în plen 
au luat cuvîntul tovarășii : Aurel 
Sandu, director general al Institu
tului central pentru electrotehnică, 
Voicu Tache, rectorul Institutului 
politehnic București,. Maria lones- 
cu, director general al Institutului 
Central de Chimie, Ion Sasu, se
cretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., Mircca Drăgulin," 
director general al Institutului 
central pentru utilaj greu. Coleta 
De Sabata, rectorul Institutului 
politehnic Timișoara, Cornel Ri- 
zescu, director adjunct științific a] 
Institutului de cercetări metalur
gice, Ștefan Ștefănescu, vicepre
ședinte al Academiei de științe 
sociale și politice, Gheorghe Dinu, 
ministrul industriei chimice, Lu
cia Roșea, director general al In
stitutului central de. cercetări e- 
nergetice, Ion Condurache, direc
tor al Liceului industrial Motru, 
Barbu Petrescu, director general 
al Institutului central de cercetări 
economice. Lorica Gavrilită, rec
torul Institutului de medicină și 
farmacie Iași, Tiberiu Mureșan, 
președintele Academiei de științe 
agricole și silvice. Sanda Roșeu- 
leț, decan la Universitatea din 
Brașov, Victor Bilbîie, director al 
Institutului „Cantacuzino", Gheor- 
gbe Călbureanu, inspector general 
la Inspectoratul școlar județean 
Dolj. '

în cursul după-amiezii. lucrările 
congresului s-au desfășurat pe sec
țiuni : Secțiunea pentru cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică, 
introducerea progresului tehnic, și 
creșterea eficienței economice ; 
Secțiunea pentru agricultură, sil
vicultură. industrie alimentară, ape 
și mediul înconjurător ; Secțiunea 
pentru invățămînt superior și per
fecționarea forței de muncă ; Sec
țiunea pentru învățămînt liceal, 
profesional și de maiștri ; Secțiu
nea pentru învățămint preșcolar, 
primar și gimnazial.

• Lucrările congresului continuă.
' (Agerpres)

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

AUREL SANDU
Magistrala expunere pre

zentată de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la tribu
na primului Congres al științei 
și invătămintului, ale cărui lu
crări se desfășoară la confluen
ta a două cincinale, constituie o 
excepțională sinteză a realizări
lor obținute, a sarcinilor de mare 
răspundere ce revin cercetării 
științifice, ingineriei tehnolo
gice și invătămintului in actua
la etapă deosebită de dezvoltare 
economico-socială a patriei.

Concepția de vastă cuprinde
re. rigoare și profunzime, capa
citatea. strălucită a secretarului 
general al partidului de a înțe
lege și aplica creator legitățile 
generale ale socialismului știin
țific la condițiile țării noastre 
și-au pus amprenta hotăritoare 
asupra întregii strategii a con
strucției socialiste in România, 
reprezentind totodată o con
tribuție de însemnată valoare 
la îmbogățirea materialismului 
dialectic și istoric, a științelor 
sociale în ansamblul lor, a teo
riei și practicii revoluționare. 
Avem în secretarul general al 
partidului exemplul luminos, al 
patriotismului, exemplu pe care 
noi toți ne angajăm să-l urmăm 
neabătut, intensifieîndu-ne efor
turile pentru a conferi muncii 
noastre o nouă calitate și efi
ciență. sporindu-ne neîncetat 
aportul la îndeplinirea politicii 
interne și externe a partidului 
nostru, la victoria deplină a so
cialismului și comunismului in 
patria noastră.

Pornind de la indicațiile și 
sarcinile trasate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consiliul 
științific din Institutul central 
pentru industria electrotehnică, 
sub directa îndrumare a Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, condus cu inaltă 
competență de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, a orientat întreaga 
activitate de introducere a pro
gresului tehnic in direcția asi
milării unui nomenclator com
plex de produse, cu .performante 
ridicate și de inaită calitate din 
domeniile electronicii, automati
zării. tehnicii de calcul, electro
tehnicii. mașinilor-unclte. meca
nicii fine si sculelor, utilajelor 
industriei ușoare.

Raportăm congresului că. 
prin măsurile luate, colectivul 
de oameni ai muncii din insti

tutul nostru, mobilizindu-și în
tregul potențial creator, a rea
lizat pînă in prezent peste 30 500 
poziții de plan, față de 28 240 
planificate, și o depășire cu 7,9 
Ia sută a sarcinilor de plan la 
producția industrială pe între
gul cincinal 1981—1985. Această 
activitate s-a • concretizat în 
omologarea și introducerea in 
fabricație a noi tipuri și fami
lii de mașini-unelte așchietoa- 
re, motoare electrice de uz ge
neral și special cu randamente 
energetice ridicate, echipamen
te electrice de foraj marin, cal
culatoare electronice, echipa
mente și instalații de automa
tizare pentru centrale nucleare 
și altele.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că o mare pondere din 
produsele realizate, ce se înscriu 
la nivelurile de performante teh- 
nico-cconomice și de competiti
vitate existente azi pe plan mon
dial, se regăsesc in mărețele o- 
biective economice ale acestei 
perioade, cum ar fi metroul Ca
pitalei, platformele de foraj ma
rin. utilaje și echipamente pen
tru toate dezvoltările de capaci
tăți. precum și .,.Magistrala al
bastră" — realizări de prestigiu 
ale epocii pe care o trăim și o 
numim cu mindrie patriotică 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Referindu-se la unele neajun
suri din activitatea institutului, 
vorbitorul a subliniat că munca 
de cercetare va trebui să se con
centreze într-o măsură mai 
mare.asupra ridicării caracteris
ticilor tehnico-funcționale ale 
componentelor din industria ori
zontală. creșterii gradului de au
tomatizare și electronizare a 
sectoarelor productive, in vede
rea sporirii productivității mun
cii și a calității produselor.-

Permiteți-mi — a spus vorbi
torul — să exprim și cu acest 
prilej tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
militant revoluționar de seamă 
al partidului, aleasa noastră re
cunoștință pentru inalta compe
tență și grija deosebită cu care 
îndrumă activitatea de cercetare 
științifică in vederea soluționării 
problemelor majore ale dezvol
tării intensive' a economiei na
ționale. creșterii prestigiului in
ternațional al științei românești.

Asigur conducerea partidului 
că vom acționa cu toată exigența 
in spirit revoluționar, pentru în
lăturarea lipsurilor și neajunsu
rilor din activitatea noastră, pen

tru a răspunde cu rezultate pe 
măsura potențialului de concep
ție și execuție de care dispu
nem, a încrederii și aprecierii 
ce ne-au fost acordate.

Dezbaterile Congresului știin
ței și invătămintului scot in e- 
vidențâ. o dată mai mult, .juste
țea politicii interne și externb a 
partidului și statului nostru, u- 
nitatea de nezdruncinat a po
porului in jurul Partidului Co
munist Român, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a cărui pre
zență in funcția supremă de 
partid și de stat constituie cea 
mai sigură garanție a amplifică
rii. în continuare, a marilor 
noastre înfăptuiri pe drumul e- 
dificării societății socialiste mul

tilateral dezvoltate, al înaintării 
patriei noastre spre comunism. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul noii Românii, strateg al 
devenirii socialiste și comuniste 
a țării, este un eminent promo
tor al cauzei păcii și progresu
lui in lurne. Este pentru noi toți 
o inaltă mindrie că in actuala 
situație internațională gravă, 
conducătorul partidului și statu
lui nostru a pus ferm întreaga 
politică externă a țârii în slujba 
edificării unei lumi fără arme 
și fără războaie, a echității și 
dreptății, a dezvoltării generale, 
in care educația să devină un 
bun al tuturor si știința să fie x 
pusă, in exclusivitate, in slujba 
vieții, a omului.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
VOICU TACHE

Sint profund emoționat de ex
cepționala cuvintare' rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
cuvintare care constituie un 
model de investigare științifică 
a /realităților economico-sociale 
din țara noastră și care, prin 
bogatul conținut de idei nova
toare, revoluționare, jalonează, 
pentru o lungă perioadă de 
timp, dezvoltarea științei și în
vățămîntului in România.

In cele două decenii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea, 
perioadă istoricește scurtă, dar 
cu remarcabile împliniri, pe 
care cu profund respect și alea
să mindrie patriotică o denu
mim „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
in învățămîntul românesc, ca de 
altfel in întreaga viată econo
mico-socială. au avut loc pu
ternice mutații calitative.

Institutul politehnic ' Bucu
rești a cunoscut o puternică 
dezvoltare și modernizare. Prin 
grija partidului și statului, 
personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a fost con
struit noul și modernul local, au 
luat ființă facultățile de aero
nave și. inginerie chimică, au 
fost definite noi programe de 
dezvoltare. Toate acestea și 
multe alte dotați și dezvoltări 
ale școlii noastre, asemenea in- 
tregului invățămint românesc, 
atestă cu puterea faptelor dra
gostea și grija părintească pe 
care secretarul general ai parti
dului .le poartă tinerei generații, 
viitorului insuși al națiunii 
noastre socialiste. Aducem si cu 
acest prilej prinosul de recu
noștință și aleasă prețuire to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea comuniștilor, a în

tregului colectiv de muncă, 
studenți și cadre didactice, 
pentru minunatele condiții de 
muncă și viață de care se bucu
ră tineretul studios, toți sluji
torii școlii din patria noastră.

Raportăm congresului, a spus 
vorbitorul, că, in Ultimele două 
decenii, școala politehnică din 
București, punind la baza în
tregii activități ideea novatoa
re revoluționară de integrare a 
invătămintului cu cercetarea și 
producția, a pregătit pentru 
economia noastră peste 65 mii 
de specialiști, inarniați cu cele 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane, devotați 
partidului și poporului. Cadrele 
didactice și studenții, in strinsă 
conlucrare cu specialiștii din 
cercetare și producție, și-au 
sporit eforturile pentru reali
zarea dc noi produse și tehno
logii, Care au dus la reducerea 
importului și la realizarea unor 
produse pentru export.
Realizările școlii noastre privind 

modernizarea procesului de în
vățămînt, conlucrarea strinsă cu 
cercetarea și producția se da- 
toresc indrumării permanente, 
de inaltă competentă științifică, 
acordată cu generozitate școlii 
noastre de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
militant de seamă al partidului 
și statului nostru, savant de 
largă reputație mondială, căreia 
ii exprimăm cele mai calde 
mulțumiri si angajamentul ferm 
de a eerft’cționa continuu pro
cesul de instruire și educare 
comunistă a studenților.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
o serie de neajunsuri din acti
vitatea institutului, subliniind 
faptul că in viitor întregul po

tențial științific va fi angajat 
cu responsabilitate comunistă 
în rezolvarea unor probleme 
majore ale economiei, in primul 
rînd ale economiei Capitalei, 
cum sint modernizarea sectoare
lor caide. ridicarea nivelului ca
litativ al produselor, elaborarea 
de noi tehnologii cu consumuri 
reduse de energie și materii 
prime, -creșterea productivității 
muncii prin extinderea mecani
zării, a automatizării și roboti
zării producției, elaborarea de 
noi materiale pentru microelec
tronică, energetică nucleară și 
aeronautică.

Sîntem ferm hotărîți — a spus 
el — ca, sub conducerea organi
zației de partid, să intensi
ficăm procesul dc educare prin 
muncă și pentru mtincă a 
studenților, pe baza celor mai 
noi cuceriri ale cunoașterii 
umane, să punem în centrul pre
ocupărilor tuturor 'factorilor din 
institut însușirea temeinică a 
concepției revoluționare mate- 
rialist-dialectice și istorice a 
partidului nostru, a politicii sale 
interne și externe, cinstirea 
trecutului glorios, milenar al 
poporului român ; să însuflețim 
cu mai multă vigoare dragostea 
nețărmurită a tinerilor față de

CUVÎNTUL
MARIA

Magistrala cuvîntare pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit-o în cadrul congresului 
orientează cu claritate direc
țiile în care trebuie să acțio
năm pentru a promova o gîn- 
dire profund novatoare, cu a- 
devărat revoluționară in toate 
domeniile științei și tehnicii, 
pentru a îmbogăți cu noi des
coperiri tezaurul gindirii ori
ginale. românești și universale, 
astfel incit noul cincinal să 
marcheze, începind cu primul 
an, înscrierea fermă a econo
miei noastre naționale pe coor- 

, donatele dezvoltării intensive, 
în strinsă concordanță cu sar
cinile stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Vă rog să-mi îngăduiți ca. de 
Ia tribuna congresului nostru, 
să exprim cele mai vii senti
mente ide inaltă prețuire, 
stimă și recunoștință fier
binte față de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, făuritorul 
primei strategii politice pe ter
men lung a dezvoltării științei 
in România, a concepției revo
luționare asupra integrării or
ganice a cercetării și invăță-

marile realizări obținute de 
poporul român — făuritorul 
bunurilor materiale și spirituale 
— mîndria de a fi martori și 
participanți direcți la edifica
rea socialismului și comunismu
lui pe pămintul României.

In continuare, vorbitorul a 
spus : inițiativele de pace ale 
României socialiste, ale pre
ședintelui ei. tovarășul 

. Nicolae Ceaușescu, dau expre
sie voinței și interesului po
porului român de a-și face 
auzit glasul, de a-și aduce pro
pria contribuție la eliminarea 
pericolelor fără seamăn ce 
amenință întreaga omenire. îm
preună cu toți slujitorii școlii, 
cu toți oamenii de știință, con- 
stituiți în Comitetul Național 
Român „Oamenii de știință și 
pacea," condus ' de tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, exprim ade
ziunea deplină față de toate 
acțiunile desfășurate de țara 
noastră pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare, 
și în primul tind pentru dezar
marea nucleară, pentru renunța
rea la militarizarea Cosmosului, 
pentru a asigura întregii ome
niri dreptul la viață, la inde
pendentă, la pace.

TOVARĂȘEI 
IONESCU

mintului cu producția, deschi- 
zînd cîmp larg afirmării revo
luției tehnico-științifice în toa
te domeniile vieții economice și 
sociale din țara noastră.

îmi îndeplinesc mandatul în
credințat de oamenii muncii 

■ din institut de a adresa tova
rășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, președin
tele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, om 
de știință de valoare interna
țională, calda noastră recunoș
tință pentru sprijinul și îndru
marea permanentă, de înaltă 
competență, de care beneficia
ză cercetarea chimică, pentru 
contribuția adusă la evoluția și 
dezvoltarea Institutului Central 
de Chimie, asigurind participa
rea nemijlocită a tuturor- uni
tăților componente la dezvol
tarea industriei chimice și pe
trochimice, in concordanță cu' 
cerințele economiei naționale.

Raportăm congresului că nu- 
rpărul obiectivelor de cercetare 
la nivelul anului 1985 va fi®'eu 
peste 30 Ia sută mai mare față 
de 1981. în acest interval au 
fost finalizate lucrările la 1 870 
obiective și s-au valorificat în

producție 1 109 tehnologii prin 
planurile de investiții. S-au rea
lizat 760 produse noi solicitate 
de toate sectoarele economiei 
naționale. Unitățile de cerceta
re au dezvoltat in instalațiile 
proprii gama ‘sortimentală de 
mic și mediu tonaj, obținind 
peste 1200 produse și sortimen
te de chimie fină, reducind im
porturile, conform programelor 
prioritare.

După ce s-a referit la unele 
aspecte negative din activitatea 
institutului, vorbitoarea a ară
tat că in cincinalul 1986—1990 
Institutul Central de Chimie 
isi va axa activitatea ne direc
țiile principale stabilite de 
Congresul al XIII-lea. abordind 
cu prioritate obiective de maxi
mă însemnătate pentru econo-/ 
mia națională : realizarea teh
nologiilor si documentațiilor 
conform programului dc dezvol
tare a industriei chimice si pe
trochimice. reducerea importu
rilor de produse chirilice, valo
rificarea superioară a materii
lor prime, a materialelor recu
perabile si refolosibile. reduce
rea consumurilor de materiale 
si energie, folosirea cu eficientă 
a unor tehnologii neconven
ționale.

Avînd în vedere faptul că in 
cincinalul viitor dezvoltarea ca
pacităților de producție prevă
zute pentru industria chimică si 
petrochimică se va baza integral 
pe cercetarea și proiectarea pro
prie, că progresul tehnic va 
contribui la sporirea de peste 
2 ori a productivității muncii 
și la înnoirea substanțială a- 
producției, consiliile științifice 
ale Institutului central și unită
ților componente au stabilit 
măsurile necesare pentru creș
terea eficientei întregii noastre 
activități. ‘

în domeniul prelucrării hidro
carburilor. cercetările vot fi 
concentrate pe realizarea de so
luții economice m-ivind utiliza
rea produselor erele, p titeiuri- 
lor sulfuroase, valorificarea șis
turilor bituminoase si nisipuri
lor asfaltice. obținerea hidro
carburilor din cărbune cu pu
tere. calorică inferioară, accen
tuarea aradului de chimizare a 
gazelor naturale, a gudroanelor 
de cocserie. a gudroanelor de 
lemn și a altor subprodu
se. Vom intensifica, de aseme
nea, cercetările pentru realiza
rea de catalizatori noi care să 
asigure creșterea productivității

in procesele chimice, reducerea 
consumurilor materiale și ener
getice, chimizarea gazelor na
turale și a cărbunelui, dez
voltarea tehnologiilor de ob
ținere a hidrocarburilor sinte
tice. dezvoltarea biotehnologii- 
lor. în strinsă concordantă cu 
programul supus dezbaterii pen
tru cincinalul viitor, ne vom 
intensifica preocupările in ve
derea realizării de polimeri — 
mase plastice, fibre si cauciucuri 
sintetice — cu performanțe su
perioare, extinderea utilizării 
tehnice a acestora.

în cadrul chimiei anorganici», 
asa cum ne-ati indicat dum
neavoastră. mult stimată tova
rășă Elena Ceausescu, se vor 
extinde cercetările Dentru pro
ducția de acizi, baze si săruri, 
prin tehnologii cu consumuri 
reduse de energie. Va fi dezvol
tată Droductia de îngrășăminte 
chimice, inclusiv cu microele- 
mente si a celor lichide, se vor 
elabora tehnologii pentru folo
sirea eficientă a unor calități 
inferioare de fosforite. mine
reuri de potasiu si sulf.

Așa cum s-a relevat și în ra
portul prezentat, vom acorda o 
atentie deosebită elaborării u- 
nor tehnologii Derfectionate ne
convenționale. care să asigure 
creșterea graduiui de extracție 
a metalului din concentrate, 
asimilării de noi materiale cu 
proprietăți fizice si chimice 
deosebite pentru electronică, 
electrotehnică. microelectroni
că. energie nucleară si alte ra
muri de vîrf. Se vor folosi teh
nologii moderne pentru diversi
ficarea produselor de substanțe 
organice, de chimie fină si mic 
tonai. cu valoare ridicată la 
export.

în Încheiere, vorbitoarea a 
spus : în .numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii 
care lucrează în unitățile Insti
tutului Central de Chimie, asi
gur conducerea partidului si 
statului, pe dumneavoastră 
personal, tnult stimată și iubită 
tovarășă academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, că 
vom acționa cu dăruire și 
pasiune revoluționară pen
tru înfăptuirea Directivelor 
Congresului al' XIII-lea al 
partidului, că vom participa cu 
toate forțele si experiența noas
tră la înfăptuirea prevederilor
(Continuare in pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. I)însemnătate deosebită. Pentru realizarea programelor de colaborare în C.A.E.R. este necesar să participăm activ și Ia realizarea Programului complex în domeniul cercetării și tehnologiei. în general, considerăm că este necesar să se acționeze cu mai multă fermitate pentru perfecționarea activității C.A.E.R. în sensul hotărîrilor adoptate la nivel înalt, al programului privind extinderea colaborării și specializării în producție, satisfacerea într-o măsură mai însemnată, cu forțele proprii, a necesităților țărilor socialiste, cu materii prime, materiale, mașini și utilaje moderne, cu tehnologii. Considerăm că țările socialiste dispun de multe posibilități și, acționînd în concordanță cu înțelegerile și acordurile realizate, pot realiza progrese însemnate in următorii ani și în perspectivă pînă în anul 2000, în așa fel incit țările din C.A.E.R., țările socialiste, în ansamblu, să poată să ocupe un loc important și să lichideze cu desăvîrșire rămî- nerile în urmă în unele domenii de activitate. Menționez în unele domenii, avînd în vedere că în multe sectoare și astăzi țările socialiste se află pe primul loc în lume. (Aplauze puternice, înde
lungate).în realizarea marilor ' obiective din domeniul tehnico-științific sînt necesare perfecționarea activității de cercetare, concentrarea forțelor pe problemele principale și prioritare.în toate domeniile, dar mâi cu seamă în cercetare, se cere un înalt spirit de răspundere, inițiativă, îndrăzneală și cutezanță revoluționară.Cred că mai mult decît în alte sectoare se poate afirma că a fi om de știință, cercetător, înseamnă a fi revoluționar, a acționa întotdeauna împotriva a tot ce este vechi și perimat, pentru promovarea a tot ce este nou în toate sectoarele vieții economico-sociale. Să facem în așa fel îneît știința românească să acționeze în spirit revoluționar, în toate domeniile ! 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează îndelung : „Vom munci, 
vom cerceta, țara o vom înălța !“). Eu am înțeles toate acestea ca un angajament unanim de a lucra ca revoluționari în știință ! 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează „Ccaușcscu și poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stîma 
noastră și mîndria !").

Stimați tovarăși,în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XlII-lea, a noului plan cincinal. 1986—1990, a obiectivelor pînă în anul 2000, un rol de mare însemnătate revine învăfa- mîntului de toate gradele.Avem nevoie de oameni cu înaltă pregătire de specialitate tehnică și profesională în toate domeniile, cu un înalt nivel de cultură generală. Muncitorii, tehnicienii, inginerii, țăranii, oamenii muncii din toate sectoarele constituie factorul hotărîtor pentru, realizarea tuturor planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.Socialismul îl construim cu oamenii și pentru oameni. De aceea trebuie să facem totul pentru ridicarea continuă a pregătirii lor profesionale și tehnice, a nivelului general de conștiință revoluționară, socialistă.Avem un sistem de învățămînt modern, care asigură pregătirea cadrelor și forței de muncă pentru toate domeniile. Acum este necesar să facem totul pentru ridicarea nivelului învățămintului la cerințele noii revoluții tehnico-ști- inț.ifice, Ia cerințele societății socialiste multilateral dezvoltate. (A- 
plauze puternice, îndelungate).Să se asigure pregătirea tineretului, a tuturor oamenilor muncii pe baza celor mai noi cuceriri ale științei din toate domeniile !Șă întărim continuu legătura indisolubilă a științei cu învățămîn- tul și producția !Este necesar să se asigure realizarea programelor de reciclare și ridicare continuă a nivelului de cunoștințe profesionale și tehnice.Învățămîntul trebuie să asigure educarea tinerei generații în spiritul concepțiilor revoluționare, pregătirea temeinică a tineretului pentru muncă și viață, pentru a fi 
'un participant activ la edificarea socialismului și comunismului.în întregul învățămînt trebuie să se asigure educarea tineretului în spiritul dragostei de muncă, de dreptate și echitate socialistă, de respect și apărare a proprietății socialiste. de stat și cooperatiste.Formarea omului nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, comunistă. constituie una din îndatoririle fundamentale ale sistemului nostru de învățămînt.Vorbind de educația comunistă trebuie să înțelegem, prin aceasta, înarmarea tineretului nu numai Cu teze generale despre socialism și comunism, dar și cu cele mai noi cuceriri ale științei in toate domeniile. Numai un asemenea tineret și numai asemenea oameni pot fi cu adevărat comuniști, pot a- sigura victoria comunismului in tara noastră ! Și numai pe această. bază se poate asigura victoria comunismului în lume ! (A- 
plauzc puternice, îndelungate; se 
scandează „Ceaușescu — eroism, 
România — comunism !“).în întreaga activitate educativă trebuie să dezvoltăm puternic sentimentul patriotic, de dragoste față de popor, față de patrie, de solidaritate a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.în același timp, trebuie să combatem și să demascăm orice manifestări șoviniste. naționaliste, rasiste și antisemite, orice manifes

tări retrograde, obscurantiste. A- semenea manifestări au fost întotdeauna, și cu atît mai mult sînt și în prezent, străine concepțiilor socialiste, concepțiilor științifice despre lume în general, sînt străine progresului și democrației — și trebuie să adoptăm o poziție fermă fată de acestea, oriunde și din partea oricui s-ar manifesta ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).Să nu uităm. în nici o împrejurare, că numai clasele dominante, asupritoare, reacționare și imperialismul au urmărit și urmăresc învrăjbirea oamenilor muncii, a popoarelor.Trebuie să fim pe deplin con- știenți că numai în strînsă unitate, sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul nostru va asigura mersul ferm al țării pe calea socialismului și comunismului. întărirea continuă a suveranității și independenței României ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu, 
România, stima noastră și min- 
dria !“, „Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,Avem un program minunat, de mare perspectivă. în care știința, învățămîntul și cultura au un rol primordial.Pentru realizarea acestor mărețe obiective este necesar să perfec- ■ ționăm continuu conducerea tuturor sectoarelor, să dezvoltăm tot mai puternic cadrul democratic pe care l-am realizat și care asigură participarea întregului popor la conducerea societății, la făurirea în mod conștient a propriului său viitor, libei' și comunist.Trebuie să fim totdeauna pe deplin conștienți că dezvoltarea democrației muncitorești-revoluțio- nare, participarea poporului la conducerea întregii societăți constituie un factor fundamental, fără de care nu putem realiza socialismul și comunismul. Socialismul și comunismul sînt nedespărțite de democrație, de participarea poporului Ia conducerea tuturor sectoarelor de activitate. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — eroism, România — 
comunism !“).Este necesar ca toate consiliile de conducere din cercetare și în- vățămînt să-și îndeplinească în cele mai bune condiții răspunderile ce le au în organizarea și conducerea cercetării, așa cum se impune ca toți oamenii care lucrează în domeniul cercetării să participe activ la întreaga activitate de elaborare a programelor, de realizare a lor, de conducere a întregului proces de cercetare.De asemenea, se impune ca Ministerul Educației și învățămîntu- lui și Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie să-și îmbunătățească stilul și metodele de muncă, să acționeze fiecare. în domeniul său de activitate, cu cea mai înaltă răspundere și exigență pentru realizarea îndatoririlor ce le revin în buna organizare și desfășurare a cercetării și învăță- mîntului.în același timp, este necesar să crească răspunderea organizațiilor și organelor de partid din cercetare și județe în îndeplinirea rolului de forță politică conducătoare și în domeniul cercetării și învățămîntul ui.Atît în domeniul cercetării științifice, cît și al învățămintului dispunem de tot ce este necesar, a- vem o puternică bază materială, tehnică ; dar, mai presus de toate, avem minunați cercetători, oameni de știință și savanți, minunate cadre didactice, care reprezintă suprema garanție că vom realiza în cele mai bune condiții programele de cercetare și de pregătire a cadrelor, că cercetarea și învățămîntul vor ocupa un loc tot mâi important în dezvoltarea socialistă și comunistă a României ! 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează puternic „Ceaușescu, 
România, stima noastră și min- 
driâ !“, „Ceaușescu — eroism, 
România — comunism !“).

Stimați tovarăși,Pornind de la interdependența dialectică între politica internă și cea internațională, România acordă o mare însemnătate dezvoltării relațiilor cu toate statele, fără deoT sebire de orînduire socială, solu- • ționării pe calea tratativelor a problemelor grave din lumea contemporană, deoarece numai în condiții de pace poporul nostru — ca de altfel toate popoarele — își poate concentra forțele în direcția progresului economic și social, a făuririi bunăstării sale, a libertății și independenței naționale.Situația internațională continuă să fie foarte gravă, ca urmare a cursei înarmărilor, și în primul rînd a celor nucleare, a existenței numeroaselor conflicte și stări de tensiune, a crizei economice mondiale — îndeosebi a situației grele a țărilor în curs de dezvoltare — a politicii de forță, de amestec brutal în treburile' interne ale altor state.Toate acestea au determinat o agravare fără precedent a relațiilor internaționale, menținerea și chiar creșterea pericolului unui nou război mondial, care s-ar transforma inevitabil într-o catastrofă nucleară.Este adevărat că forțele care se pronunță pentru pace devin tot mai puternice și își intensifică activitatea împotriva politicii imperialiste, a războiului și pentru apărarea păcii. Avem convingerea că războiul nu este inevitabil, că se poate asigura pacea, că se pot înlătura definitiv războaiele de pe planeta noastră. Dar trebuie să recunoaștem deschis că aceste forțe 

nu pot încă să determine o schimbare radicală a cursului vieții internaționale. S-ar putea spune că există un anumit echilibru în raportul de forțe pe plan mondial. Avem răspunderea să facem totul pentru ca balanța să se încline continuu și definitiv în favoarea forțelor rațiunii, ale păcii și colaborării. (Vii și puternice aplauze).în aceste împrejurări, problema fundamentală a epocii contemporane este oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare, apărarea dreptului suprem al oamenilor, al națiunilor la existență, la viață, la libertate și pace.Poporul român — ca de altfel toate popoarele lumii — a urmărit cu mare atenție și interes întîlnirea la nivel înalt dintre conducătorii Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale Americii. După cum este cunoscut, întîlnirea s-a încheiat prin adoptarea unei Declarații comune, care consemnează principalele rezultate ale întîlnirii la nivel înalt sovieto-americane.în același timp, în cadrul unei întîlniri a secretarilor generali sau primilor secretari ai partidelor comuniste și muncitorești din țările membre ale Tratatului de la Varșovia, care a avut loc la Praga, tovarășul Mihail Gorbaciov a informat pe larg despre discuțiile și rezultatul convorbirilor pe care le-a avut, la Geneva, cu președintele Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan.De asemenea, un împuternicit special al președintelui Statelor Unite ale Americii ne-a prezentat o informare și unele considerente despre convorbirile la nivel înalt de la Geneva.Putem deci spune că dispunem de o serie de date din cele mai autorizate surse cu privire la desfășurarea convorbirilor de la Geneva și Ia rezultatele lor.Pe această bază, se poate afirma că întîlnirea la nivel înalt dintre secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și președintele Statelor Unite ale A- mericii s-a încheiat cu o serie de rezultate pozitive. însăși organizarea întîlnirii și adoptarea unei Declarații comune reprezintă un fapt foarte important în actuala situație internațională deosebit de gravă.încă înaintea întîlnirii am declarat că nu trebuie să ne așteptăm la realizarea unor acorduri radicale 13 prima întîlnire. Dar trebuie să declar deschis că țara noastră spera ca la această întîlnire să se ajungă cel puțin la ho- tărîrea de a se pune capăt de către cele două mari puteri cursei înarmărilor, și îndeosebi celor nucleare.Este foarte important faptul că cele două părți au căzut de acord că. într-un război nuclear, nu pot fi învingători, că nici una din cele două părți nu aspiră la supremația. militară. S-au realizat unele înțelegeri asupra diferitelor probleme bilaterale și s-a dat perspectiva continuării tratativelor in problemele armelor nucleare și militarizării Cosmosului.Problemele fundamentale continuă insă să rămînă nesoluționate. Mai mult, în Declarația comună se spune că cele două părți au constatat existența unor mari divergențe între ele.Iată de ce, poporul român, ca și alte popoare, își pune întrebarea :Ce se va întîmpla în continuare ? Se va opri său se va continua cursa înarmărilor ? Se va opri amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa sau se va continua amplasarea de noi arme nucleare ? Se vor opri oare experiențele nucleare ? Din moment ce ambele state propun o reducerd substanțială a armamentelor nucleare, se va trece oare Ia reducerea cheltuielilor militare, deosebit de mari ?Și sînt, fără îndoială, multe alte întrebări de pus.Sîntem foarte îngrijorați de perspectiva continuării cursei înarmărilor, deoarece această constituie cel mai grav pericol pentru întreaga omenire.Ar fi logic ca, pe timpul tratativelor de la Geneva dintre delegațiile Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale Americii, să se oprească producerea, amplasarea și experimentarea de noi arme nucleare, precum și orice acțiuni de militarizare a Cosmosului.De asemenea, avînd în vedere că ambele părți propun o reducere substanțială a armamentelor nucleare, ar trebui să se oprească creșterea cheltuielilor militare și' să se treacă la reducerea lor, încă din anul 1986.Se pune o întrebare logică :Dacă cele două state doresc să reducă substanțial, cu aproximativ 50 la sută, armamentele nucleare și să se angajeze cu hotărî- re pe calea dezarmării, atunci de ce să se producă și acumuleze noi arme, de ce să se cheltuiască sume uriașe pentru armamente care urmează să fie distruse ?Nu ar fi oare mai logic ca uriașele mijloace umane, științifice, materiale și financiare ce se irosesc pentru înarmări să fie destinate progresului economic și social, rezolvării unor probleme sociale chiar în țările cu nivelul cel mai ridicat al înarmărilor, precum și ajutorării țărilor în curs de dezvoltare ? Aceasta ar fi o contribuție hotărîtoare la cauza dezarmării și păcii, la colaborări între lumii (Aplauze realizarea unei toate națiunile 
și urale pu

ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“, „Dezarma
re — pace !“).După părerea noastră, numai în condițiile în care. într-un timp relativ scurt, se vor realiza acor

duri acceptabile pentru ambele părți și se va trece la dezarmarea nucleară se va putea afirma că întîlnirea sovieto-americană la. nivel înalt de la Geneva are, cu adevărat, o însemnătate istorică, că ea răspunde așteptărilor omenirii de a se ajunge la dezarmare și pace, că cele două state își îndeplinesc în acest fel răspunderile mari pe care le au față de. propriile lor popoare, față de întreaga omenire. (Aplauze puter
nice).Am dori să exprimăm speranța că faptele, realitatea, viața vor demonstra însemnătatea întîlnirii la nivel înalt pentru politica de destindere, pentru dezarmare, colaborare și pace.Pornind de la faptul că hotări- rile adoptate la Consfătuirea de la Sofia a țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia își mențin pe deplin actualitatea. România consideră că, in spiritul acestor hotărîri, țările socialiste trebuie să-și intensifice colaborarea, să acționeze în comun, cu toată puterea, pentru dezarmare și pace.Avînd în vedere menținerea situației grave internaționale, considerăm că este necesar să se intensifice lupta tuturor forțelor și popoarelor care se pronunță pentru dezarmare și pace, pentru a determina oprirea cursului periculos al evenimentelor spre o catastrofă nucleară.Viața, realitatea demonstrează că problemele grave ale epocii noastre nu pot fi soluționate decît cu participarea activă a tuturor statelor și națiunilor, indiferent de mărimea sau de orînduirea lor socială. Pacea poate fi asigurată numai prin acțiuni unite ale tuturor statelor și popoarelor lumii !Mai mult ca oricînd, este foarte actuală o întîlnire a statelor din cele două grupări militare — N.A.T.O. și Pactul de la Varșovia. Tot așa de actuală și necesară este și intensificarea acțiunilor comune ale tuturor statelor din Europa. •Se impune, de asemenea, să se acționeze pentru încheierea cu rezultate cît mai bune a Conferinței de la Stockholm pentru încredere, colaborare, dezarmare și pace în Europa, precum și a tratativelor de la Viena privind reducerea trupelor și armamentelor în Europa centrală.Considerăm că este necesar să facem totul pentru dezvoltarea colaborării multilaterale între toate statele din Balcani, pentru - transformarea acestei regiuni într-o- zonă fără arme nucleare și fără baze militare străine. Susținem realizarea de zone fără arme nucleare în nordul și centrul Europei, precum și pe alte continente.Este, de asemenea, necesar să se acorde mai multă atenție Conferinței pentru dezarmare de la Genevaîn actuala situație internațională se impune să se facă totul pentru oprirea conflictelor existente și trecerea la soluționarea lor numai pe calea tratativelor. Considerăm ca foarte importantă, în această privință, adoptarea, prin consens, 

de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a Apelului prezentat de România și alte state-adresat tuturor statelor în conflict, pentru soluționarea problemelor prin tratative.Ne pronunțăm ferm pentru organizarea unei conferințe internaționale în vederea soluționării problemelor din Orientul Mijlociu pe calea tratativelor, cu participarea tuturor statelor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Considerăm că este necesar să se facă totul pentru a se pune grabnic capăt războiului dintre Irak și Iran și pentru soluționarea pe calea negocierilor a problemelor dintre cele două state.România susține activ lupta . de eliberare națională a popoarelor, acordă un sprijin permanentS.W.A.P.O.-ului în lupta pentru independența Namibiei. Condamnăm cu toată fermitatea politica rasistă, de apartheid, din Africa de sud.O importanță deosebită au, în actualele împrejurări internaționale, întărirea independenței popoarelor și asigurarea condițiilor necesare progresului lor economi- co-social, respectarea neabătută a drepturilor fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării economice și sociale în mod liber, fără nici un amestec din afară.
Stimați tovarăși,Situația .economică mondială continuă să fie deosebit de gravă. S-a înrăutățit foarte mult situația economică a țârilor în curs de dezvoltare, ca urmare a crizei economice, a politicii financiare, monetare și a măsurilor protecționiste adoptate de țările dezvoltate.în aceste condiții considerăm că este necesar să se facă totul în vederea realizării noii ordini economice mondiale, care să deschidă calea lichidării subdezvoltării, progresului economic mai rapid al țărilor în curs de dezvoltare, stabilității economiei mondiale.în acest cadru, o importanță deosebită are soluționarea globală a datoriilor externe deosebit de mari ale țărilor in curs de dezvoltare. Este mai necesar ca oricînd ca țările in curs de dezvoltare să-și întărească solidaritatea și colaborarea, să acționeze împreună pentru a determina desfășurarea unor tratative reale în cadrul Organizației Națiunilor Unite între țările bogate și țările sărace, pentru soluționarea globală a problemelor subdezvoltării, pentru realizarea noii ordini economice mondiale.
Stimați tovarăși,Ca și pînă acum, România este hotărîtă să participe activ la soluționarea marilor probleme internaționale, să dezvolte larg relațiile cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Acordăm o mare însemnătate colaborării și solidarității cu țările socialiste, pornind de la faptul că întărirea unității și solidarității acestor state are o însemnătate deosebită pentru construcția so

cialistă în fiecare țară, pentru a- firmarea prestigiului socialismului în lume pentru politica de destindere, de colaborare și pace. 
(Aplauze puternice, prelungite).Dezvoltăm, de asemenea, larg relațiile cu țările în curs de dezvoltare, ca un factor activ al luptei împotriva politicii imperialiste și neocolonialiste.Totodată, extindem relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor coexistenței pașnice. Așezăm permanent la baza relațiilor internaționale ale României principiile deplinei egalități in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și renunțării la forță și la amenințarea cu forța.Avînd în vedere problemele grave ale situației internaționale, considerăm că este necesar să se asigure participarea la soluționarea lor a tuturor statelor lumii, indiferent de mărime sau orînduire socială. Acordăm, în acest sens, o mare însemnătate întăririi colaborării țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, precum și a mișcării țărilor nealiniate.România se pronunță ferm pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite-și al altor organisme internaționale, în soluționarea democratică și justă a tuturor problemelor mondiale.Mai mult ca oricînd este necesar să se intensifice lupta tuturor forțelor realiste și progresiste, a tuturor popoarelor îinpotriva înarmărilor, a pericolului unui nou război mondial, al unui război nuclear, pentru apărarea dreptului fundamental al oamenilor la existentă, la viață, la libertate și pace. în epoca noastră nu există problemă mai importantă decît aceea a înlăturării pericolului unui nou război mondial, a unei catastrofe nucleare, decît a- sigurarea păcii în lume ! (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace 
„Dezarmare — pace !“),în uriașa luptă pentru pace un rol important revine oamenilor de știință și cultură din toate domeniile de activitate.Este bine cunoscut că oamenii de știință au descoperit și au realizat, de fapt, arma de distrugere în masă — arma nucleară. Fără nici o îndoială că cei care au descoperit forța uriașă a atomului nu au avut probabil in vedere atunci să-l pună la îndemîna unor forțe care să-l folosească pentru distrugerea omenirii. Dar s-a întîmplat, așa cum spune Goethe în Faust, că, de fapt, n-au reușit să stăpî- nească această uriașă forță și ea a dezlănțuit forțele răului, ale distrugerii.Iată de ce tot oamenilor de știință le revine rolul de a determina — și pot să determine — distrugerea armelor nucleare, să nu mai lucreze pentru război, să lucreze pentru pace, pentru libertatea și bunăstarea oamenilor ! 
(Aplauze și urale puternice. Se 

scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“ ; „Dezarmare — pace !“ ; 
„Vom munci, vom cerceta, pacea 
o vom apăra !").în acest cadru, oamenii de știință. învățămînt și cultură din România trebuie să dezvolte tot mai puternic relațiile cu organizații similare, cu oamenii! de știință din toată lumea. Trebuie să facem totul pentru realizarea unui front puternic al tuturor \ forțelor științei și culturii, care să determine ca minunatele cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane. în general, să servească dezvoltării economico-sociâle a națiunilor, bunăstării popoarelor, libertății și independenței naționale a tuturor statelor. Să se( facă totul ca energia nucleară să servească numai și numai cauzei păcii, colaborării între națiuni ! (Aplauze 
puternice, urale : se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).Avem deplina convingere că forțele care se pronunță pentru pace— in rîndul cărora intelectualitatea ocupă un loc important — popoarele de pretutindeni dispun de forța necesară, acționînd unite, pentru a determina trecerea la dezarmare, și în primul rînd Ia dezarmarea nucleară, pentru excluderea definitivă a războaielor din viața omenirii, pentru a a- sigura colaborarea și pacea trainică pe planeta noastră. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Stimați tovarăși,în încheiere, doresc să-mi exprim încă o dată convingerea că lucrările Congresului științei și în- vățămîntului vor dinamiza întreaga activitate creatoare din aceste sectoare importante ale societății noastre socialiste. Sînt convins că toți oamenii muncii din domeniul științei și învățămintului vor acționa, în spiritul intransigenței revoluționare, al înaltei răspunderi patriotice — și vor face totul pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, de- monstrînd astfel că știința, oamenii de știință, învățămînt și cultură își îndeplinesc în cele mai bune condiții răspunderile față de popor, față de cauza socialismului și păcii. (Urale și aplauze pu
ternice : se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Vom munci și vom 
lupta, pacea o vom apăra !“).Cu această convingere, adresez participanților la congres, tuturor oamenilor muncii din domeniul științei și învățămintului. urarea de noi și tot mai mari succese în cercetare, știință și în învățămînt, multă sănătate și fericire !• Urez deplin succes lucrărilor Congresului științei și învătămîn- tului ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mindria !“. 
Toți cei prezenți in sală se ridică 
in picioare și ovaționează minute 
în șir, intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și unitate, pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU). -
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LUCRĂRILE CONGRESULUI ȘTIINȚEI SI ÎNVĂTĂMÎNTULUI

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
(Urmare din pag. a Il-a)
cincinalului viitor, a orograme- 
lor ce vor fi adoptate de con

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION SASU

Congresul, științei și invăță- 
mintului. organizat din ini
țiativa și’ cu contribu
ția dețerminantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. constituie o 
expresie elocventă a preocupării 
constante pe care partidul, 
secretarul său general le acordă 
creșterii rolului științei și invă- 
țămintului, ca factori fundamen
tali ai dezvoltării societății ro
mânești in ritmuri accelerate.

Magistrala cuvintare a secre
tarului general al partidului 
orientează cu precizie și clari
tate direcțiile în care trebuie să 
acționăm pentru a promova o 
gindire profund novatoare, cu 
adevărat revoluționară — por
nind de la cele mai avansate 
realizări pe plan mondial — în 
toate domeniile științei, tehnicii, 
invățămintului. pentru a îmbo
găți cu noi descoperiri tezaurul 
gindirii originale românești și 
universale, astfel incit noul cin
cinal să marcheze. începînd cu 
primul său an. înscrierea fermă 
a economiei noastre naționale 
pe coordonatele dezvoltării in
tensive. în strinsă concordanță 
cu sarcinile stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului.

Primul Congres al științei și 
invățămintului, așa cum a subli
niat tovarășa Elena Ceaușescu 
in cuvintul de deschidere, se 
constituie intr-un for larg de
mocratic de dezbatere a comple
xelor probleme ale activității 

din aceste domenii, in interco
nexiunea lor obiectivă, de sta
bilire ,a direcțiilor de bază ale 
dezvoltării cercetării și școlii in 
viitorul cincinal. O însemnătate 
fundamentală are. în acest sens, 
crearea unui organism unitar — 
Consiliul Național al Științe! și 
Invățămintului — care va asi
gura realizarea în, condiții su
perioare a strategiei de corelare 
strinsă a cercetării și invățămîn- 
tului cu producția, concentrarea 
și mai puternică a energiilor 
creatoare în vederea înfăptuirii 
sarcinilor prioritare ale edifică
rii societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

în toate marile realizări ob
ținute de poporul nostru și cu 
deosebire în perioada de după 
Congresul al IX-lea, cea mai 
bogată în împliniri din istoria 
noastră multimilenară, perioa
dă pe care toți fiii națiu
nii o numim cu aleasă min- 
drie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", este orga
nic încorporat și aportul știin
ței și invățămintului, care au 
contribuit decisiv la creșterea 
în ritm susținut și moderniza
rea continuă a forțelor de pro
ducție, la sporirea avuției na
ționale, la ridicarea permanen
tă a bunăstării materiale și 
spirituale a oamenilor muncii.

Vă rog să-mi îngăduiți ca, 
în numele colectivelor de oa
meni de știință, de cercetători, 
al puternicului detașament de 
cadre din învățămintul județu
lui Cluj, al tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc pe aceste 
străvechi meleaguri românești, 
să exprimăm, din adîncul ini
milor noastre, un fierbinte 
omagiu și profunde mulțumiri 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru tot ceea ce face și în
treprinde ca patria noastră să 
fie mereu mai bogată și mai 
înfloritoare, să se bucure de 
stimă și respect în rîndul po
poarelor lumii.

Exprimăm, de asemenea, sen
timentele noastre de aleasă sti
mă, prețuire .și vie recunoștin
ță față de tovarășa academician

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIRCEA DRĂGULIN

Strălucita expunere rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
deschiderea acestui important 
forum al științei și învățămin- 
tului cuprinde orientări și teze 
de o excepțională însemnătate 
teoretică și practică, reprezen- 
lind un vast program de muncă 
□entru realizarea marilor obiec
tive stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, peptru 
iccelerarea înaintării patriei 
noastre pe calea făuririi societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

Vă rog să-mi permiteți ca de 
la înalta tribună a congresului 
di exprim profunda recunoștin- 
.4 a cercetătorilor, a proiectan- 
ților, a tuturor oamenilor mun
cii din unitățile de cercetare ști- 
ndfică și inginerie tehnologică 
de industriei de utilaj greu, 
oentru grija și sprijinul 
permanent pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului, le acordă 
cercetării științifice din țara 
noastră. Cei ce muncesc pe tă- 
:imul științei aduc, și cu aceas- 
ă ocazie, un deosebit omagiu 
tunului de inaltă conștiință și 
spiritualitate, care a dat profe
siunii lor cea mai mare putere 
ie infăptuire, demnitatea celor 
nai. înalte răspunderi pentru 
nrogresul economico-social al 
țării. cel mai generos statut so- 
:ial de care știința s-a bucurat 
zreodată în fața poporului. Do- 
'esc, in același timp, să exprim 
nalta ’Considerație pentru con- 
ribuția- deosebită pe care tova- 
•ășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu o aduce la dez
voltarea științei românești, la 
ifirmarea ei tot mai puternică 
n lume.

Colectivul de cercetători din 
tadrul Institutului central oen- 
iru utilai greu a acționat in 
.’incinalul 1981—1985 in direc- 
ia intensificării introducerii și 
•xtinderii progresului tehnic in 
construcția de mașini, in special 
:e linia reducerii consumurilor 
le materiale, energie și com
bustibil. creșterii mai accentuate 
: productivității muncii, imbu- 
tătățirii nivelului tehnic și ca- 
itativ al produsele- Ca urma

gres. cu eare mă declar intru 
totul de acord, pentru ridicarea 
României ne noi culmi de civi
lizație si progres.

doctor inginer Elena Ceaușescu, 
remarcabil om politic, eminent 
om de știință și savant de re
nume mondial, pentru laborioa
sa activitate consacrată crește
rii continue a aportului științei 
românești, invățămintului, și 
culturii la realizarea marilor 
obiective ale construcției socia
liste, pentru grija statornică ce 
o acordă formării și educării 
tinerelor generații.

Raportăm congresului că, da
torită grijii permanente a con
ducerii partidului, cercetarea 
științifică și școala clujeană 
dispun astăzi de o puternică 
bază tehnico-materială. Activi
tatea de cercetare, științifică și 
inginerie tehnologică se desfă
șoară in peste 30 de unități de 
cercetare și în institutele noas
tre de învățămînt superior, iar 
numărul personalului muncitor 
din cercetare și proiectare se 
ridică la peste 7 000 persoane. 
Condițiile de care dispunem a- 
sigură desfășurarea optimă a 
procesului de instruire și edu
care a tuturor studenților și e- 
levilor.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că, in actualul cincinal, 
acționîndu-se cu consecvență 
pentru înfăptuirea orientărilor 
și indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, a sarcinilor 
exprese date cu prilejul vizite
lor de lucru efectuate împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu în 
județul Cluj, au fost finalizate 
numeroase obiective de cerce
tare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a pro
gresului tehnic, fiind create și 
asimilate noi tipuri de mașini, 
utilaje, aparate și instalații, 
tipuri de, noi materiale și teh
nologii. De asemenea, in acti
vitatea de pregătire a elevilor 
și studenților, rezultatele la în
vățătură, la toate ciclurile de 
învățămînt, au înregistrat creș
teri calitative.

Raportindu-ne însă la marile 
obiective stabilite de cel de-ai 
XIII-lea Congres al partidului, 
la exigențele , formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, in
clusiv la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. — a spus vorbitorul 
— rezultatele obținute nu ne 
satisfac. Potrivit indicațiilor 
date, vom acorda o atenție spo
rită antrenării întregului po
tențial didactico-științific la so
luționarea unor probleme strin
gente ale activității economico- 
sociale. Sintem, de asemengu, 
hotărîți. ca, printr-o puternică, 
mobilizare a organizațiilor de 
partid din școli și facultăți, a 
tuturor cadrelor didactice, ele
vilor și studenților, acest „sec
tor cald" al societății noastre 
să asigure, printr-o mai bună 
muncă de modelare și formare, 
numai „produse" de calitate — 
cadre cu o temeinică pregătire 
profesională, cu un larg orizont 
de cunoaștere și o înaltă răs
pundere socială, care să se inte
greze rapid și cu bune rezultate 
acolo unde țara are nevoie.

Asigurăm congresul că, ur- 
mînd exemplul luminos al se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne 
vom intensifica preocupările 
pentru ridicarea la cote înalte 
de eficiență a întregii noastre 
activități, astfel incit cercetarea 
și invățămintul clujean să par
ticipe pe măsura cerințelor și a 
condițiilor create la efortul ge
neral al țării de Îndeplinire a 
programului partidului, a mă
rețelor obiective ale Congresu
lui al XIII-lea.

re. au fost elaborate 315 tehno
logii noi si s-au omologat pes
te 1 8G3 produse noi : producția 
industrială realizată in institute 
s-a dublat fată de 1931. Insti
tutul central a participat, po
trivit specificului fiecărei uni
tăți. la realizarea unor oroarame 
prioritare ale economiei națio
nale privind dezvoltarea bazei 
energetice a industriei de utilai 
minier și petrolier, industriei 
aeronautice si a producției de 
autovehicule si autoturisme.

După ce a prezentat a serie 
de aspecte nerezolvate din acti
vitatea institutului, vorbitorul a 
arătat că in lumina or.entărilor 
stabilite de secretarul general 
al partidului, s-a acordat o 
atenție deosebită reducerii ciclu
lui cercetare-productie : am luat 
măsuri pentru a încheia oină lă 
sfîrșitul anului 1987 acțiunea de 
modernizare a turnătoriilor. în 
paralel cu modernizarea celor
lalte sectoare calde. Cu spriji
nul Consiliului National pentru 
Știintă si Tehnologie acționăm 
intens pentru extinderea unor 
rezultate bune, cum sint utili
zarea instalațiilor de ardere de 
tip autoregenerativ Ia cuptoarele 
de tratament termic si forjă, 
care asigură o reducere substan
țială a consumurilor energetice 
Si de gaz metan. Am continuat, 
conform indicațiilor secretarului 
general al partidului, extinde
rea procedeului turnării centri
fugale ; experimentăm turnarea, 
prin acest procedeu, a unor pie
se din fabricația de utilai me
talurgic. a unor repete pentru 
autoturisme si a echipamentului 
petrolier si hidraulic, procedeu 
care ne permite să diminuăm 
consumul de metal cu 30—50 la 
sută.

Sintem hotăriti ca. sub directa 
îndrumare a organelor si orga
nizațiilor de partid, să aciionăm 
cu mai mult spirit.de răspunde
re. astfel incit in cursul viito
rului cincinal progresul tehnic 
să asigure cel puțin 70 la sută 
din sarcinile de creștere a-pro
ductivității muncii, iar ponde
rea produselor de nivel tehnic 
mondial ridicat să aiungă la 95 
la sută în industria de utilaj 

greu. Ne angajăm, totodată, ca 
prin soluțiile elaborate de in
stitutele noastre să se asigure 
încadrarea strictă in normele de 
consumuri materiale si energe
tice. creșterea generală a efi
cientei economice a acestei 
ramuri de bază a industriei ro
mânești.

Asigur congresul că toti cer
cetătorii. proiectaritii. oamenii 
muncii din cadrul Institutului 
centra] pentru utilai greu sint 
hotăriti să acționeze cu fermi
tate pentru transpunerea exem
plară în viată a indicațiilor 
conducerii de partid si ’de stat, 
pentru înfăptuirea noii etape de
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îndeplinesc cu un sentiment 
de vie satisfacție mandatul în
credințat de cadrele didactice 
din învățămintul superior teh
nic timișorean de a da expre
sie, de la această înaltă tri
bună, profundului lor atașa
ment față de strălucita politi
că internă și externă a parti
dului și statului nostru, elabo
rată și promovată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președintele 
țării, marele ctitor al Româ
niei socialiste, de a cărui acti
vitate revoluționară neobosită 
sint Regate înfăptuirile istorice 
ale poporului nostru, transfor
mările fundamentale în toate 
domeniile de creație materială 
și spirituală.

Constituie pentru slujitorii 
școlii românești un motiv de 
mare bucurie faptul că perioada 
ultimilor 20 de ani, pe care cu 
mîndrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", a însemnat 
— concomitent cu dezvoltarea 
în ritmuri înalte a forțelor de 
producție — și avîntul făî'ă 
precedent al invățămintului de 
toate gradele, care asigură pre? 
gătirea temeinică a forței de 
muncă, a cadrelor de care țara 
are atita nevoie. Subliniez, in 
acest context, că integrarea în- 
vățămîntului cu cercetarea și 
producția, modernizarea con
tinuă a bazei materiale a aces
tuia au constituit premisele e- 
sențiale ale formării și pregă
tirii tinerilor specialiști nece
sari tuturor sectoarelor vieții 
economico-sociale.

Raportăm congresului că în 
ultimii 20 de ani — timp in 
care s-a înfăptuit un adevărat 
salt în dezvoltarea științei și 
invățămintului — în centrul 
universitar Timișoara au fost 
pregătiți peste 41 800 specialiști 
în domeniul tehnic, paralel cu 
sporirea aportului cercetării 
științifice și producției proprii 
la soluționarea problemelor 
practice.

Performantele superioare ob
ținute de intregul invățămînt 
superior românesc în ultimii 20 
de ani și, in acest cadru, și de 
Institutul politehnic Timișoara, 
se datoresc acțiunii consecvente 
a tuturor factorilor de învătă- 
mint, a organelor și organizații
lor de partid, pentru îndepli
nirea sarcinilor ce ne revin, 
precum și perfecționării siste
mului de conlucrare a unități
lor de învățămînt cu ministe
rele economice, sub coordonarea 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie. Vă rog să-mi 
permiteți să aduc recunoștința 
noastră fierbinte pentru contri
buția hotărîtoare la realizările 
de prestigiu ale școlii româ
nești a tovarășei academician- 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminentă personalitate a știin
ței, care, cu inaltă competentă 
și înalt devotament patriotic, 
revoluționar, coordonează in
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Strălucita expunere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, con
stituie un document de o ex
cepțională însemnătate pentru 
creșterea in continuare a rolu
lui pe care știința, tehnologia 
și învățămintul trebuie să-l aibă 
în noua etapă, deosebit de im
portantă pentru dezvoltarea 
economico-socială a României. 
Vă rog să-mi îngăduiți ca, in 
numele comuniștilor, al tuturor 
lucrătorilor din cercetarea me
talurgică, să dau expresie senti
mentelor de inaltă prețuire față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitate de excepție, genial 
conducător al destinelor noas
tre, primul om de știință al tă
rii, de la care învățăm in per
manență că pîinea și fericirea, 
libertatea și demnitatea, drep
tul la pace intr-o lume mai 
dreaptă și mai bună nu pot fi 
decit rodul cunoașterii, al mun
cii și luptei revoluționare neîn
trerupte.

Raportăm congresului că, în 
contextul sarcinilor majore pe 
care industria metalurgică le-a 
avut în actualul cincinal, activi
tatea noastră de cercetare și 
producție a fost axată pe ridi
carea nivelului tehnic și creș
terea calității producției' in con
dițiile valorificării mai largi a 
bazei de materii prime și ale 
reducerii consumurilor materia
le și energetice. Pentru a răs
punde acestor deziderate ma
jore, cercetarea metalurgică s-a 
desfășurat pe baza unor pro
grame concrete, elaborate cu 
participarea combinatelor și în
treprinderilor, sub îndrumarea 
de inaltă și unanim recunoscu
tă 'competență . a tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnolo
gie. Ca urmare a acestor mă
suri, au fost asimilate oțeluri 
speciale pentru programul ener
getic. pentru industria electro
tehnică și alte sectoare indus
triale.

Referindu-se in continuare 
la o scrie de neîmpliniri. vor
bitorul a arătat că. pe baza Di
rectivelor Congresului al XIII- 
lea al P.C.R.. se va desfășura o 
susținută activitate pentru ela
borarea și promovarea tehno
logiilor moderne, afirmarea tot 
mai puternică a revoluției teh- 
nico-științificc. contribuind in 
măsură mai mare la realizarea 

dezvoltare economico-socială a 
României.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Alături de toti oârt'ci- 
pantii la acest înalt forum al 
democrației noastre socialiste, 
exprim deplina adeziune la po
litica externă a tării — ale cărei 
coordonate fundamentale au lost 
din nou strălucit subliniate in 
expunerea secretarului general 
al partidului — o politică inte
gral consacrată infăptuirii mari
lor năzuințe de dezarmare, pace 
și dezvoltare, folosirii cuceriri
lor stiintei exclusiv in slujba 
omului, a vieții. .

tregul proces de aplicare în via
ta a politicii partidului in do
meniile invățămintului. stiintei 
și culturii.

in continuare, vorbitoarea a 
spus : Unul din obiectivele im
portante înscrise in documen
tele celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, la realizarea 
căruia școala românească tre
buie să-și aducă o însemnată 
contribuție, este acela de a face 
ca pină in anul 1990 circa 95 
la sută din produsele românești 
să. fie realizate din punct de 
vedere tehnic și calitativ, la ni
velul celor existente pe plan 
mondial, iar cel puțin 2—5 la 
sută să realizăm produse cu pa
rametri tehnici și calitativi care 
să situeze România pe primul 
loc in lume.

în vederea îndeplinirii acestei 
sarcini de înaltă responsabili
tate patriotică, sintem hotărîți 
să acționăm cu mai multă con
secventă pentru continua per
fecționare a invățămintului. 
pentru lărgirea orizontului de 
cunoaștere tehnică și științifică 
al specialiștilor, pentru valori
ficarea intr-un grad superior a 
potențialului de creație și cerce
tare de care dispunem. Ne 
preocupăm, de asemenea, ca 
pregătirea prin doctorat a tine
rilor specialiști să se realizeze 
cu o mai mare ritmicitate si cu 
o finalitate mai eficientă, atit 
în ce privește pregătirea și sus
ținerea tezelor, cit și aplicarea 
in producție a rezultatelor cer
cetării.

Tinind seama de sarcinile cu
prinse in documentele Con
gresului al XIII-lea al partidu
lui, in cuvin tarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., de obiectivele progra
mului de pregătire a forței de 
muncă, supus dezbaterii actua
lului ' forum, considerăm nece
sar ca Ministerul Educației și 
Invățămintului, împreună cu 
ministerele economice, sâ elabo
reze un sistem mai cuprinză
tor și mai eficace de perfecțio
nare periodică a cadrelor de 
specialiști, a întregului perso
nal muncitor, in concordantă cu 
exigențele actuale și de per
spectivă ale dezvoltării econo
mico-sociale a tării.

Ne exprimăm acordul dejlln 
față de conținutul documentelor 
supuse dezbaterii și aprobării 
congresului, a spus vorbitoarea 
în încheiere, și ne angajăm, în 
numele, cadrelor didactice și 
studenților din învățămintul su
perior timișorean, să acționăm 
cu toată energia, capacitatea și 
devotamentul nostru revoluțio
nar pentru transpunerea în via
ță a sarcinilor ce ne revin, a 
prețioaselor orientări și idei 
cuprinse in strălucita cu
vintare prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la actualul 
Congres al științei și învățămîn- 
tului. \

RIZESCU
sarcinilor de sporire a produc
ției de oțeluri și aliaje speciale 
utilizate in energetica nuclea
ră, chimie, aeronautică și in 
alte domenii prioritare, la re
ducerea consumurilor specifice 
de materiale și energie. în ve
derea creșterii mai accentuate 
a productivității muncii, im- 
preună cu proiectarea metalur
gică, se va acționa pentru mo
dernizarea in continuare a 
structurii producției, pentru 
extinderea automatizării tutu
ror proceselor de fabricație. O 
atenție deosebită se va acorda 
dezvoltării unor procedee ce 
vor asigura creșterea producti
vității agregatului de elaborare 
a oțelului, in condițiile redu
cerii consumului de fontă și a 
pierderilor, prin oxidare, la 
fier și elemente de aliere.

Pentru dezvoltarea intensivă 
a producției de otel, se va în
tări si mai mult colaborarea cu 
cercetarea din fizică, automati
că și electronică, in vederea 
asimilării unei aparaturi de
măsură și control 
inaltă 'precizie.

fiabile. de

Programul de cercetări pe
perioada 1986—1990 supus dez
baterii congresului prevede 
obiective concrete ale dezvol
tării metalurgiei, cum. sint uti
lizarea de noi tipuri de ener
gie la elaborarea fontei și oțe
lului, realizarea unor produse 
metalice cu proprietăți supe
rioare, producerea continuă a 
cocsului, pentru care vom lărgi 
colaborarea cu unitățile de cer
cetare din , chimie și fizică.

Alături de întregul nostru 
popor, oamenii muncii din sec
torul de cercetare metalurgică 
susțin cu toată . hotărirea po
litica externă a partidului și 
statului nostru — amplu con
turată și puternic reafirma
tă în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — acțiunile 
întreprinse de președintele Re
publicii pentru oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea de
zarmării. pentru destindere șl 
colaborare internațională, ex
presii concludente ale consec
venței cu care șeful statului 
nostru militează pentru intere
sele supreme ale omenirii, pen
tru o lume a păcii și înțelegerii 
între popoare.'

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Asigur congresul, per
sonal pe mult iubitul și stima
tul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe dumnea
voastră, mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu, de hotărirea 
fermă a întregului colectiv al 
Institutului de cercetări meta
lurgice de a munci cu inaltă 
răspundere și spirit revoluțio
nar pentru realizarea exempla
ră a sarcinilor ce îi revin din
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Congresul științei și invăță- 
mintului. expresie elocventă a 
politicii Partidului Comunist 
Român de creare a unui 
cadru larg democratic de 
dezbatere in toate domeniile 
vieții social-economice și poli
tice. proiectează intr-o lumină 
vie forța ideilor novatoare ale 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la rolul științei și in
vățămintului in etapa actuală, 
la marile răspunderi care revin 
tuturor celor ce slujesc aceste 
domenii de activitate.

Magistrala cuvintare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. emi
nent conducător al partidului și 
statului; înflăcărat patriot, revo
luționar și luptător neobosit 
pentru pace și progres social, 
deschide noi și ample perspec
tive pentru aprofundarea legă
turii intre știință, invățămint și 
viața economico-socială. Ultime
le două decenii, intrate jn 
conștiința poporului nostru 
sub numele de „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". in semn de 
inaltă prețuire pentru ilustrul 
său ctitor, pun in evidentă cu 
strălucire drumul parcurs de 
patria noastră pe calea afirmă
rii noii orinduiri sociale, reali
zările considerabile obținute atit 
în dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale a societății, în creșterea 
forței sale economice, cit și pe 
tărîmul creației științifice și in
vățămintului de toate gradele'.

Istoricii exprimă via recunoș
tință si gratitudinea lor profun
dă secretarului general a] parti
dului, președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru contribuțiile sale crea
toare, pentru analizele sale pă
trunzătoare fără de care nu pot 
fi înțelese în mod just fenome
nele istorice, complexitatea a- 
ceștora și legitatea lor, pentru 
obiectivitatea cu care analizea
ză și înfățișează trecutul po
porului român, prezentul aces
tuia și al întregii lumi contem
porane.

Subliniind că cercetarea isto
rică românească datorează tova
rășului Nicolae Ceaușescu așe
zarea ei pe temeliile cele mai 
solide, vorbitorul a spus, in con
tinuare :' Pătrunși deopotrivă 
de sentimentul mindriei patrio
tice și de acela al responsabili
tății fată de popor, istoricii 
români au răspuns la chemarea 
secretarului general al partidu
lui printr-o activitate de înaltă 
valoare științifică si politică. 
Am fost stimulați în acest sens 
de climatul <;e ansamblu al 
cercetării, aflat sub înaltele 
auspicii si directa îndrumare si 
orientare a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu. ,de marele prestigiu 
si de rezonanta mondială a 
reputatei sale opere științifice.

Raportăm congresului că au 
fost elaborate numeroase mono- 
giafii pe probleme fundamenta
le ale istoriei tării, s-a asigurat 
apariția unor valoroase edilii 
de documente si instrumente de

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE DINU

Magistrala expunere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu evi
dențiază. încă o dată, preocupa
rea statornică a secretarului 
general al partidului pentru sta
bilirea intr-o concepție orotund 
științifică a obiectivelor calita
tiv superioare ale dezvoltării 
economico-sociale a patriei, ale 
rolului și sarcinilor stiintei si 
tehnologiei in făurirea noii 
orinduiri.

Congresul stiintei si învătă- 
mîntului se desfășoară la îm
plinirea unui an de la desfășu
rarea lucrărilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, eveni
ment de excepțională însemnă
tate in viata României socialis
te. Este un nou prilej de evo
care a marilor înfăptuiri din 
anii socialismului, mai ales din 
ultimii douăzeci de ani. de 
cind la conducerea partidu
lui nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. dar si un 
moment de evaluare si căutare 
a noi posibilități de trecere de 
la dezvoltarea extensivă la cea 
intensivă, la realizarea unei 
calități superioare a întregii 
noastre activități.

Industria chimică constitu.e o 
ilustrare grăitoare a rezultate
lor politicii de industrializare 
socialistă a tării, de amplasare 
echilibrată a forțelor de pro
ducție oe intreg teritoriul tării, 
concepută si înfăptuită de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, con
ducătorul încercat al oartidului 
si poporului, fată de care oame
nii muncii din industria chimi
că nutresc sentimente de pro
fundă stimă, recunoștință si 
gratitudine. în anii de după 
Congresul al IX-lea. sub îndru
marea nemijlocită si cu contri
buția decisivă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al oartidului. a fost for
mulată pentru prima dată o po
litică consecventă în domeniul 
științei si tehnologiei, in cadrul 
căreia creșterea aportului cerce
tării'si Ingineriei, prin efort 
propriu, la indeplinirea sarcini
lor economice si sociale a fost 
pusă la baza’ făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Vreau să arăt — a spus în 
continuare vorbitorul — că toa
te dezvoltările tehnologice. îm
bunătățirile si modernizările 
tehnice, toate noile tehnologii 
sint rezultatul creației româ
nești. ale activității susținute de 
îndrumare, stimulare si control 
exigent al tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceausescu, care, atit orin acti
vitatea personală, cit si prin 
coordonarea întregii cercetări 
științifice, a făcut ca stiinta si 

programele și celelalte docu
mente supuse dezbaterii, spo
rind contribuția cercetării me
talurgice la dezvoltarea econo
mico-socială a țării, la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea ai partidului.

lucru, amplificarea patrimoniu
lui arheologic, extinderea cimpu- 
lui tematic al cercetărilor, unele 
înnoiri in metodele si tehnicile 
de investigație istorioarafică. 
precum si întocmirea a nume
roase manuale de istorie pentru 
învătămîntul de toate gradele. 
Astăzi, numeroase momente din 
trecutul de luptă al ponorului 
nostru si-au dobîndit dimensiu
nile si demnitatea cuvenite in 
cadru! unei opere cuprinzătoare, 
ce promovează adevărul științi
fic, armonia si echilibrul dina
mic al valorilor autentic uma
niste. inspirate din gindirea so- 
cial-politică revoluționară a 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Am căutat să dezvoltăm 
schimbul de idei, dialogul viu si 
colaborarea internațională fruc
tuoasă. să valorificăm vocația 
umanistă a istoriei, care ple
dează călduros centru înțelege
rea si apropierea intre ponoare. 
Afirmăm, in același timp, hotă
rirea noastră fermă de a milita 
in spirit revoluționar pentru re
punerea in drepturi a adevăru
lui cu privire la trecutul nos
tru ori de cite ori este răstăl
măcit. trunchiat sau grav si 
tendențios denaturat — asa cum 
se intimolâ cîteodată — in 
scrieri de peste hotare. Orice 
demers vehiculînd puncte de 
vedere preconcepute, teze si 
concepții lipsite de obiectivitate 
sau de-a dreptul false, a întîm- 
oinat și va întîmpina din partea 
noastră o poziție fermă, prin
cipială si cuprinzătoare, căci un 
asemenea demers întunecă nu 
numai lumina adevăratei cu
noașteri. dar tinteste. voit sau 
nu. insăsi integritatea ființei 
lăuntrice.a popoarelor.

Aureolata de măreția unor 
realizări fără seamăn la care 
știința si-a adus o contribuție 
esențială — a arătat in încheie
re vorbitorul — epoca noastră 
este în același timp încărcată 
de norii care amenință oacea 
omenirii. Este o realitate pusă 
pregnant in evidentă in oâtrun- 
zăt.oarea analiză făcută situației 
internaționale in expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu ; o 
realitate in fata căreia slujitorii 
stiintei nu pot si nu trebuie sâ 
rămînă indiferenți. în aspra fră- 
mîntare internațională simțim 
cu toții responsabilitatea enor
mă care revine oamenilor de 
stiintă si1 valoarea contribuției 
lor la crearea uhui climat de 
pace, destindere si de coopera
re in lume. Ca lucrator în do
meniul cercetării istorice si ca 
slujitor al scolii, considerată de 
către Predecesorii noștri drept 
..sufletul" națiunii, doresc să-mi 
exprim adeziunea fierbinte la 
noile si amplele initiative de 
pace ale României socialiste, in 
care îsi găsește cea mai eloc
ventă reflectare vocația de pace 
a poporului român. superior 
potentată de fapta si cugetul 
marelui său fiu. , strălucitului 
conducător de partid și de stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

tehnologia românească să cape
te recunoaștere si prestigiu atit 
oe olan intern, cit si interna
tional.

Este bine cunoscută în lume 
activitatea tovarășei Elena 
Ceaușescu ca om de stiintă. cer
cetător cu mare experiență si 
rezultate remarcabile., obținute 
in domeniul stiintei. Seria de 
monografii consacrate compuși
lor macromoltfculari si chimiei 
polimerilor se bucură de o largă 
apreciere in cercuri științifice 
cu tradiție din R.F. Germania. 
Italia. U.R.S.S.. Franța. Marea 
Britanie. Olanda. Grecia. R.P. 
Chineză. Turcia. Japonia. Mexic 
si din alte țări, reprezintă tot 
atitea contribuții de mare va
loare la dezvoltarea stiintei si 
ingineriei chimice, o ilustrare 
vie a forței si capacității de 
cercetare atinse de stiinta ro
mânească.

Doresc să subliniez in mod 
deosebit că dezvoltarea indus
triei chimice a beneficiat in mod 
special de opera științifică, teo
retică si practică a tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. orin lucrările 
de cercetare fundamentală si 
aplicativă concretizate in insta
lațiile moderne de cauciuc ooli- 
butadienic. poliizoprenic. de 
cauciuc termoplastic ELTAR. in 
instalații de epiclorhidrină. ind 
alcooli nolivinilici si acetat de 
vinii puse in funcțiune in tara 
noastră si alte importante reali
zări ale industriei noastre.

Rodnica activitate de cerceta
re științifică a tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu in domeniul chimiei 
a fost încununată cu titlurile 
de doctor in științe și membru 
al Academiei Republicii Socia
liste România, de „Doctor Ho
noris Causa" și „Membru de 
onoare" al unor prestigioase in
stituții științifice din numeroa
se țări din Europa. Asia. Ame
rica Latină, din Africa sau de 
pe continentul nord-american.

Ca președinte al Consiliului 
Național pentru Știință si 
Tehnologie. tovarășa Elena 
Ceaușescu aduce ' o contribuție 
hotărîtoare la indeplinirea ro
lului încredințat acestui , orga
nism de partid și de stat, la 
realizarea sarcinilor ce revin 
științei și tehnologiei în dezvol
tarea economico-socială a tării.

în concordantă cu sarcinile de 
creștere a industriei chimice 
stabilite de Congresul al XIII- 
lea pentru cincinalul 1986—1990, 
activitatea desfășurată de uni
tățile Institutului central de 
chimie s-a dezvoltat continuu.

După ce a menționat direcții
le principale de cercetare — 

elaborarea de tehnologii noi 
care să asigure dezvoltarea in
dustriei chimice, reducerea im
porturilor. reducerea consumu
rilor materiale și de energie, 
modernizarea tehnologiilor și 
produselor, creșterea gradului 
de valorificare a materiilor pri
me și materialelor. îmbunătăți
rea calității produselor, crește
rea productivității muncii și a 
.exportului — vorbitorul a spiri: 
Dintre instalațiile cele mai im
portante realizate pe baza cer
cetării proprii, evidențiem pe 
cele pentru producerea de me
dicamente, instalațiile de colo
rând și intermediari, de lacuri 
și vopsele, instalațiile de pesti
cide. cele de chimizare a gazu
lui metan de la Craiova și Rîș- 
nov. instalațiile de celuloză, ce
lofibră si hirtie. precum și cele 
de obținere a metalelor nefe
roase și de materiale ultrapure 
și semiconductori.

Ca urmare a finalizării și a- 
plicării studiilor și analizelor 
in 1986—1990 se vor moderniza 
244 instalații. 362 tehnologii de 
fabricație si 671 produse, cu o 
eficientă economică concretiza
tă in obținerea pe cincinal a 
unui spor de producție marfă 
și reducerea consumului de 
combustibil. Cele două decenii 
care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului au gene
rat un elan fără precedent și 
un ritm viguros activității cre
atoare din invățămînt. cerceta
re. cultură, ca de altfel difi 
toate domeniile vieții sociale.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
LUCIA ROȘCA

Lucrările Congresului știin
ței și invățămintului dobin- 
desc. in lumina strălucitei a- 
nalize făcute de tovarășul 
Nicolae (Ceaușescu. o semnifica
ție deosebită. Și de această dată, 
secretarul general al partidului 
ne-a oferit un mobilizator și mi
nunat exemplu de spirit revolu
ționar. de principialitate și con
secventă in abordarea proble
melor complexe ale dezvoltării 
economiei românești in actuala 
.etapă, ale afirmării plenare a 
științei și tehnicii in toate do
meniile de activitate. Prin înăl
țimea gindirii teoretice, prin ac
tivitatea neobosită pe care o 
consacră intereselor supreme ale 
partidului și patriei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dă strălucire 
geniului creator străbun, voca
ției de pace a poporului român.

O contribuție determinantă la 
rezultatele obținute in perioada 
analizată de congres a avut-o 
realizarea programelor priori
tare de cercetare și introducere 
in producție a tehnicii noi. pro
grame elaborate sub directa 
coordonare a Consiliului Națio
nal pentru. Știință și Tehnologie, 
personal a tovarășei , academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, 
remarcabilă personalitate știin
țifică a lumii contemporane, pe 
care o rugăm cu deosebit respect 
să primească omagiul si profun
dele noastre sentimente de pre
țuire și recunoștință’, calda noas-- 
tră gratitudine pentru ajutorul 
permanent dat nouă, cercetăto
rilor din domeniul energetic.

Programul de cercetare știin
țifică și dezvoltare tehnologică 
pe perioada 1986—1990. supus 
dezbaterii congresului, ridică in 
fața noastră, a lucrătorilor din 
sistemul energetic național, sar
cini de cea mai mare însemnă
tate pentru asigurarea bazei e- 
nergetice și Valorificarea ei ra
țională. obiectiv prioritar al dez
voltării noastre economice așa 
cum a subliniat secretarul gene
ral al oartidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta 
plenară a Comitetului Central 
și în magistrala expunere de azi, 

în actualul cincinal, a arătat 
în continuare vorbitoarea, acti
vitatea Institutului central de 
cercetări energetice a fost axată 
pe creșterea producției de ener
gie electrică pe bază de com
bustibili inferiori, prin asigura
rea funcționării centralelor pe 
cărbune, pe reducerea consu
murilor de hidrocarburi, pe va
lorificarea superioară a poten
țialului hidroenergetic, pe asi
milarea de produse și materiale 
noi care să înlocuiască sau să 
reducă importul.

Trebuie să recunoaștem că 
institutul nostru, nu și-a adus! 
pe măsura bazei materiale și a 
potențialului uman de care dis
pune. contribuția la buna func
ționare a sistemului energetic 
național și va trebui să acțio
năm cu mai multă exigență și 
răspundere. împreună cu cele
lalte unități ale ministerului, 
pentru a asigura producția de 
energie electrică și termică ne
cesară economiei naționale. Tot

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ION CONDURACHE

In aceste zile, in care aniver
săm împlinirea unui an de la 
Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român. cind, 
intr-o deplină și entuziastă 
unanimitate — expresie a voin
ței întregului popor — in frun
tea partidului a fost reales to
varășul Nicolae Ceaușescu, ne 
exprimăm cu profundă emoție 
recunoștința pentru grija și 
condițiile minunate de muncă 
și viață create de partid, de 
secretarul său general, profe
sorilor și elevilor de pe întreg 
cuprinsul tării, pentru funda
mentarea pe baze noi. revoluțio
nare a invățămintului. a între
gii activități de pregătire mul
tilaterală a cadrelor, a tortei 
de muncă necesară economiei 
naționale.

Orientările si sarcinile 
școlii, pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a formu
lat cu deosebită clarviziune de 
la tribuna acestui inalt forum 
al științei și invățămintului. vor 
constitui pentru noi. oamenii 
scolii. Dentru întregul invă’ă- 
mint, un program mobilizator 
de mare însemnătate în desfă
șurarea întregii activități de 
pregătire și educare a tinerei 
generații.

în acest climat de încredere 
nețărmurită in politica înțeleap
tă a partidului ■ nostru, au avut 
loc profunde mutații cantitative 
și calitative si in invățămint și 
știintă. învățămintul de toate 
gradele și, in cadrul lui și cel 
de chimie, a beneficiat din plin 
de sprijinul generos acordat de 
secretarul general al partidului, 
din a cărui inițiativă a fost 
elaborată și pusă in practică 
strategia dezvoltării lui pe baze 
moderne, a implicării lui mai 
active in viata economico-socia
lă a tării.

Este demn de remarcat că a- 
ceste eforturi pentru un invă
țămint modern au fost si sint 
puternic susținute de partid si 
de stat, prin fondurile alocate 
pentru realizarea unei baze ma- •> 
terrain corespunzătoare. Minis
terul Industriei Chimice dispu
ne de'34 licee, școli profesiona
le și de maiștri cu 860 săli de 
clasă și cabinete. 300 labora
toare și ateliere, în care invată 
42 000 elevi.

Oamenii muncii din chimie — 
a arătat in încheiere vorbitorul 
— iși exprimă încă o dată, cu 
ocazia Congresului științei și 
invățămintului, totala lor ade
ziune fată de politica internă si 
externă a Partidului Comunist 
Român, reprezentată magistral 
de conducătorul partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. căruia cu 
profund respect îi urează multă 
săpătate și putere de muncă 
pentru binele poporului nostru.

odată. ne vom implica mai mult 
in urmărirea consumurilor ener
getice in ramurile industriale si 
vom aborda cu fermitate. îm
preună cu ministerele de spe
cialitate. Înlocuirea tehnologii
lor mari consumatoare de ener
gie și promovarea celor mai efi
ciente soluții de utilizare a sur
selor de energie.

in cincinalul următor cerce
tarea noastră științifică se va 
implica mai ferm pentru a con
tribui, prin activitatea noastră 
la intrarea mai rapidă in ex
ploatare a noilor obiective ener
getice. funcționarea sigură și e- 
licientă a întregului sistem e- 
nergetic național. Vom realiza 
tehnologii și echipamente cu 
performanțe superioare, care s.i 
asigure arderea mai bună a lig
nitului și a șisturilor bituminoa
se. mărirea randamentului de 
conversie a energiei primare, 
reducerea în continuare a utili
zării, hidrocarburilor. O deose
bită atenție va acorda institutul 
realizării Ia termen și in cele 
mai bune condiții a programului 
de centrale nucleare. «i

Sarcini deosebite ne revin in 
elaborarea de tehnologii noi in 
vederea folosirii surselor noi de 
energie, utilizării energiei sola
re, a vintului, a energiei geo- 
țenmale, blogazului și biomasei, 
în recuperarea resurselor ener
getice refolosibiile.

Pentru îndeplinirea obligații
lor ce ne revin, vom mobiliza 
sub directa îndrumare a orga} 
nelor și organizațiilor de partid 
întregul nostru potențial știin
țific, oonlucrind mai strîns cu 
institutele de învățămînt .supe} 
rior, cu catedrele de profil ener
getic. De asemenea, ne vom im} 
plica mai puternic în activitatea 
unităților de producție energe
tică și construcții de mașini, fo
losind experiența și capacitatea 
creatoare a . tehnicienilor și 
muncitorilor energeticieni.

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim, în numele cercetătorilor 
pe care îi reprezint aici, în
treaga noastră adeziune față 
de propunerile și inițiative
le de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, angajarea 
noastră fermă și consecventă in 
opera de salvgardare a păcii, 
pentru înfăptuirea dezarmării 
și in primul rind a dezarmării 
nucleare, astfel incit resursele 
omenirii, inclusiv cele energe
tice să poată fi consacrate ex
clusiv dezvoltării, intr-un cli
mat de colaborare și înțelegere 
in lume.

Asigur congresul, pe to
varășul secretar general ’ 
Nicolae Ceaușescu, pe dum
neavoastră tovarășă academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, a spus în încheiere 
vorbitoarea, că sintem ferm 
hotăriti să creștem aportul cer
cetării și proiectării tehnologice 
la bunul mers al instalațiilor de 
produșere, transport și distri
buție a energiei electrice și ter
mice, să transpunem astfel in 
viată sarcinile de mare răs
pundere ce ne revin din docu
mentele pe care le vom aproba 
și din hotărîrile Congresului ai 
XIII-lea al partidului.'

în calitate de delegat al ca
drelor didactice din județul 
Gorj la acest congres si de re
prezentant al Liceului industrial 
Motru. raportez că. in intreaga 
activitate pe care o desfășurăm, 
acționăm cu hotărire pentru 
transpunerea în viată a tuturor 
sarcinilor ce revin invățămin- 
tului din documentele de partid 
și de stat. An de an am obținut 
rezultate mai bune in pregătirea 
tineretului pentru muncă. în 
educarea sa patriotică-revolu- 
ționară.

Beneficiem constant de spri
jinul tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
care, cu inaltă comoetentă pusă 
in slujba progresului, științei și 
devenirii calitative a învătămin- 
tului românesc. îndrumă per
manent formarea și educarea 
tinerei generații in spiritul înal
telor idealuri ale socialismului 
Si comunismului.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Liceul nostru, unitate de 
invățămint creată in epoca de 
mărețe împliniri social-econo
mice. pe care cu îndreptățită 
mîndrie o numim „Epoca 
Nicola» Ceausescu", constituie
(Continuare în pag. a V-a)

spirit.de
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principala sursă de forță de 
muncă pentru Combinatul mi
nier Motru. De la înființare si 
pină in prezent au fost pregă
tiți pentru unitățile miniere 
peste 10 000 muncitori. în mese
rii specifice industriei miniere, 
ceea ce reprezintă circa 50 la 
sută din actualul efectiv al 
Combinatului minier Motru. 
Pentru pregătirea elevilor a fost 
creată, prin grija conducerii, 
partidului și statului, o puter
nică bază didactico-materială. 
cu numeroase cabinete si labo
ratoare de specialitate, mină- 
școală, săli de sport, cămine, 
cantină, sală de festivități, ate
liere de producție. De aseme
nea, dispunem de un valoros 
colectiv de cadre didactice care, 
împreună cu specialiști din uni
tățile miniere asigură temeinica 
pregătire științifică și practică 
a elevilor, formarea lor ca 
muncitori de nădejde pentru in
dustria minieră. în vederea ri
dicării calității procesului de 
predare-învățare, ne propunem 
să utilizăm în mai mare măsu
ră strategiile moderne de in
struire. să accentuăm caracte

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
BARBU PETRESCU

Mă aflu sub puternica impre
sie produsă de expunerea 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
amplă și profundă analiză a 
înfăptuirilor pe tărimul științei 
și învățămîntului, îndrumar 
neprețuit al muncii noastre în 
direcția creșterii contribuției 
activității de cercetare la dez
voltarea economico-socială a ță
rii în • anii ce urmează. Acest 
document programatic, de ho- 
tărîtoare importanță pentru 
destinele patriei noastre socia
liste, evidențiază realizările de 
amploare ale cercetării și învă- 
țămintului românesc, definește 
cu clarviziune marile disponi
bilități existente, care trebuie 
tot mai bine și mai eficient 
valorificate, țelurile care ne 
stau în fată și modul în care 
trebuie să acționăm pentru 
atingerea lor.

înființat din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului 
nostru, președintele Republicii, 
Institutul Central de Cercetări 
Economice a căutat să răspun
dă unora dintre cele mai im
portante probleme ridicate de 
practica economică în procesul 
făuririi noii societăți, în con
formitate cu direcțiile prioritare 
Stabilite în documentele parti
dului nostru.

Ne desfășurăm activitatda in 
anii în care țara noastră a ob
ținut cele mai mari succese din 
întreaga ei istorie, o perioadă 
care s-a înscris și se înscrie în 
conștiința și viața națiunii 
noastre cu realizări mărețe, o 
perioadă de numai două dece
nii, dar deja dobindind dimen
siunile economico-sociale și spi
rituale ale unei adevărate epoci, 
o perioadă pe care cu legitimă 
mîndrie și profundă recunoș
tință întregul nostru popor o 
numește „Epoca Ceaușescu". 
Am beneficiat în toți acești ani 
și beneficiem în continuare de 
îndrumarea permanentă, ne
mijlocită, de indicațiile deose
bit de prețioase dațe de secre
tarul general a! partidului, a 
cărui strălucită operă teoretică 
și practică a constituit și con
stituie pentru noi. cercetătorii 
din domeniul economici, cel 
mai valoros îndrumar pentru 
abordarea și interpretarea ști
ințifică. partinică si patriotică, 
a fenomenelor și proceselor din 
economia noastră națională, 
precum și a situației! complexe, 
contradictorii, care ’ caracteri
zează economia mondială con
temporană.

Cu deosebit respect, împreu
nă cu toți oamenii muncii din 
cercetare, lucrătorii din Institu
tul Central de Cercetări Econo
mice vă aduc prinosul lor de 
recunoștință fierbinte dum
neavoastră,- mult stimată tova
rășă academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, militant 
de seamă al partidului și sta
tului, savant de reputație 
mondială, pentru clarviziunea 
cu care vă aduceți • contribuția 
nemijlocită, activă, fundamen
tală, la progresul neîntrerupt 
al științei, cercetării economice, 
al învățămîntului românesc, la 
dezvoltarea neîntreruptă a pa
triei noastre.

Institutul Central de Cerce
tări Economice a abordat o te
matică decurgind din cerințele

CUVÎNTUL TOVARĂȘE! 
LORICA GAVRILIȚĂ

Am ascultat cu profund in
teres și emoție strălucita expu
nere prezentată de secretând 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, document de 
inestimabilă însemnătate teore
tică și practică pentru înfăptui
rea obiectivelor trasate de Con
gresul al XIII-lea al partidului 
privind perfecționarea neconte
nită a învățămîntului și cercetă
rii științifice. îmi revine deo
sebita cinste ca, in numele ca
drelor didactice și studenților de 
la Institutul de medicină și far
macie din Iași, să aduc un res
pectuos omagiu,"expresie a sen
timentelor de aleasă stimă 
și recunoștință, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru aten
ția și grija acordată permanent 
învățămințului, pentru transfor
marea școlii românești într-un 
eficient instrument de.formare 
și pregătire a omului nou.

Subliniind apoi că Institutul 
de medicină și farmacie din Iași 
a cunoscut, în cei 20 de ani care 
au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, transfor
mări profunde și înnoitoare, 
vorbitoarea a spus : Activitatea 
institutului nostru a fost con
centrată în direcția realizării 
sarcinilor de mare răspundere 
ce revin învățămințului medical. 

rul practic-aplicativ al cunoș
tințelor. să asigurăm o mai 
mare funcționalitate bazei di- 
dactico-materiale de care dis
punem.

Toți slujitorii școlii. împreună 
cu întregul popor, susținem din 
toată inima politica externă, 
principială și consecventă a 
partidului nostru, strălucitele 
initiative si acțiuni ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele tării, consacrate tre
cerii Ia măsuri hotărîte și ime
diate de dezarmare, edificării 
unei lunii a păcii, colaborării și 
înțelegerii intre popoare.

în încheiere, îmi exprim de
plinul acord cu documentele 
prezentate. dind glas angaja
mentului întregului colectiv pe 
care il reprezint de a duce la 
îndeplinire cu hotărîre sarcinile 
ce ne revin din documentele 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului și ale Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român din 13—14 no
iembrie 1985, cu privire la pre
gătirea forței de muncă. in 
concordantă cu cerințele econo
miei naționale, de a face totul 
pentru a fi la inăltimea coman
damentelor revoluționare si pa
triotice ale acestei epoci.

nemijlocite ale dezvoltării și 
perfecționării activității econo
mice. subliniate in mod 
pregnant de secretarul gene
ral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu*. Unitățile din 
cacțrul institutului si-au con
centrat eforturile in vederea 
elaborării de propuneri și mă
suri pentru creșterea mai accen
tuată a productivității muncii și 
reducerea costurilor. îndeosebi 
a cheltuielilor materiale, per
fectionarea mecanismului eco-
nomico-financiar. sporirea efi
cienței exporturilor, fundamen
tarea lucrărilor de planificare și 
realizarea de studii prospective. 
Am urmărit, astfel, înfăptuirea - 
cit mai riguroasă a orientărilor 
de mare însemnătate stabilite 
de ■ dumneavoastră, tovarășă aca
demician doctor inginer Elena' 
Ceaușescu. eminent conducător 
al destinelor științei și cercetă
rii naționale, pentru asigurarea 
fuziunii organice a cercetării 
economice cu cercetarea tehnică^ 
și producția.

Referindu-se la unele neajun
suri din activitatea institutului, 
vorbitorul a arătat că întregul 
colectiv își va orienta tematica 
•de cercetare și lucrările de plan 
pentru ■ cincinalul viitor spre 
prioritățile înscrise in Progra
mul de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introdu
cere a.progresului tehnic pentru 
perioada 1U86—1990, urmărind e- 
laborarea de soluții pentru creș
terea mai rapidă a eficienței in 
toate ramurile economiei, mo
dernizarea in continuare a struc
turii producției materiale, spo
rirea productivității muncii, re
ducerea costurilor de producție, 
a consumurilor de materii pri
me. combustibili și energie, uti
lizarea intensivă a fondurilor 
fixe. ridicarea rentabilității, 
participarea activă a României 
la cooperarea economică si tch- 
nico-științifică internațională.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Nicicînd ca in perioada 
de după Congresul al IX-lea al 
partidului, prestigiul României 
în lume nu a fost mai ridicat 
datorită strălucitei strategii de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei, al politicii externe de 
pace și colaborare a tă
rii noastre, elaborată și con- ♦ 
dusă magistral de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. personalita
te proeminentă a lumii contem
porane. într-o lume străbătută 
de tendințe contradictorii, de 
presiuni și conflicte, politica ex
ternă a României se identifică 
cu cele mai nobile aspirații u- 
mane. luminînd puternic voca
ția noastră națională pașnică și 
de muncă.

pe secretarul 
partidului.

în încheiere, permiteți-mi să 
asigur 
ral al

• Nicolae Ceaușescu.
neavoastră. tovarășă 
cian doctor inginer

gene- 
tovarășul 

pe dum- 
academi-

Elena
Ceaușescu. că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a răspunde 
marilor și tot mai complexelor 
sarcini pe care partidul, dezvol
tarea economiei românești Ie ri
dica in fata cercetării econo
mice. liotărîrca noastră de a 
aduce o contribuție sporită la e- 
dificarea unei economii moder
ne. puternice, chezășie a înain
tării neabătute a patriei pe cul
mile civilizației socialiste și co
muniste.

pentru pregătirea viitorilor me
dici și farmaciști în concordan
ță cu exigentele actuale și de 
perspectivă ale asistenței sani
tare, in lumina .istoricelor ho- 
tărîri adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului Organele 
colective de conducere din in
stitut și facultăți au fost perma
nent preocupate de moderniza
rea învățămințului medical teo
retic și practic, prin continua 
perfecționare a conținutului de 
idei cuprinse în programele ana
litice, în cursuri, manuale și in 
alte instrumente didactice pu
blicate, prin creșterea calității 
procesului de transmitere a cu
noștințelor. Legind organic în- 
vătămîntul cu cercetarea științi
fică și asistenta medicală, am 
realizat atît o sporire a valen
țelor formative ale activității 
instructiv-educative, cit și o 
prezentă mai eficientă a cadre
lor noastre didactice in clinici, 
servicii de ambulator și in uni
tățile sanitare din teritoriu.

Privită ca o componentă de 
bază a procesului instructiv-e- 
ducativ. activitatea de cerceta
re științifică a cunoscut in a- 
ceastă perioadă un apreciabil 
salt calitativ. A fost generali
zat sistemul colectivelor mixte 

interdisciplinare. alcătuite din 
cadre didactice, studentă medici 
din rețeaua sanitară si perso
nal din institutele de cercetare 
de profil, care, cu forte con
vergente. si-au orientat preocu
pările in direcția rezolvării unor 
teme prioritare cum sînt : îm
bunătățirea indicilor de aprecie
re a stării de sănătate a popu
lației : optimizarea asistentei 
medicale materno-infantile: rea
lizarea unor programe compu
terizate de concepție originală 
implementate in terapia oncolo
gică. In cadrul laboratorului de 
microoroductie s-au realizat, in 
ultimii 5 ani. 11 noi medica
mente românești, in principal 
prin valorificarea plantelor me
dicinale si materiilor prime in
digene. înlocuind astfel produse 
similare din import.

Exprim din inimă întreaga 
stimă si gratitudine tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminent om de

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
TiBERIU MUREȘAN

Congresul stiintei . si in- 
vătămintului. convocat din 
inițiativa secretarului general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. se înscrie in 
practica democratică statuată de 
partid privind dezbaterea largă 
a problemelor importante ale 
dezvoltării tării, participarea 
activă a oamenilor muncii la 
conducerea societății, afirmarea 
deplină a capacităților lor crea
toare în opera de construcție a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul Româ
niei.

Magistrala cuvîntare a tovară
șului Nicolae Ceausescu . la 
Congresul stiintei si învătămîn- 
tului reprezintă o nouă si eloc
ventă expresie a gîndirii revo
luționare. profund novatoare, a 
conducătorului partidului si sta
tului nostru care a deschis vaste 
si luminoase perspective dez
voltării stiintei si învătân.întu- 
lui. desfășurării ample a revolu
ției tehnico-stiintifice în toate 
domeniile de activitate, a fun
damentat procesul de edificare 
a Rorffâniei moderne pe practi
că riguros științifică. în confor
mitate cu aspirațiile de progres 
sl prosperitate ale poporului 
român.

Aș dori de la această Înaltă 
tribună să exprim. în numele 
tuturor cercetătorilor si oame
nilor de stiintă din domeniul 
agriculturii, un cald omagiu si 
profundă recunoștință tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. pentru spri
jinul permanent acordat pro
gresului stiintei naționale, 
sprijin de care beneficiază din 
plin si cercetarea agricolă.

Exprimindu-mi acordul deplin 
cu documentele supuse dezba
terii Congresului nostru, doresc 
să subliniez că am evaluat și 
reevaluat. în spirit .critic si 
autocritic, rezultatele activității 
noastre, pe care le raportăm la 
înaltele exigente și răspunderi 
ce ne revin în solutionarea pro
blemelor complexe ale dezvoltă
rii mai rapide a agriculturii ro
mânești.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Pornind de la obiective
le fundamentale ale noii revolu
ții agrare acționăm ferm pen
tru creșterea capacității de pro
ducție si valorificarea superioa
ră a fondului funciar, asigu
rarea progresului genetic la toa
te speciile de plante . agrltole. 
forestiere si în zootehnie, elabo
rarea si perfecționarea tehnolo
giilor de cultivare a Plantelor 
si de creștere a animalelor, 
generalizarea in producție a so
iurilor și hibrizilor de înalt 
randament. în ultima perioada 
au fost create și omologate 
peste 100 de soiuri și hibrizi, 
cu potential de producție mai 
mare cu 30—80 la sută fată de 
cei cultivați anterior. Soiurile 
Si hibrizii românești ocupă in 
prezent cea mal mare parte a 
suprafețelor cultivate cu cereale 
și plante tehnice. O extindere 
tot mai largă o au soiurile ro
mânești de pomi fructiferi re
zistente la boli. în zootehnie au

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
SANDA ROȘCULEȚ

Perioada de înnoitoare prefa
ceri in toate domeniile vieții 
economico-sociale. inaugurată 
de Congresul al IX-lea. poartă 
amprenta cutezanței revoluțio
nare și clarviziunii științifice a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Această perioadă! pe care cu jus
tificată mindrie patriotică o nu
mim Epoca Nicolae Ceaușescu, 
reprezintă și pentru școala ro
mânească o perioadă de sub
stanțiale și profunde mutații ca
litative, prin transpunerea in 
viață a concepției novatoare a 
secretarului general al partidu
lui nostru privind integrarea 
organică a învățămințului cu 
cercetarea si producția, creș
terea. pe această bază, a rolului 
școlii in realizarea mărețelor 
obiective de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

De. un real și generos sprijin 
ne sînt orientările și îndemnuri
le tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. emi
nent om politic și savant de 
reputație internațională, care 
conduce și îndrumă cu deplină 
competentă și totală dăruire in- 
vățămintul, stiinta și cultura ro
mânească— factori fundamen
tali ai dezvoltării economico-so
ciale a României socialiste.

Potrivit cerințelor și exigen
telor puse in fata invățămintu- 
■lui de Congresul al XIII-lea al 
partidului, personal de tovară
șul Nicolae .Ceaușescu. cadrele 
didactice din universitatea noas
tră, sub directa îndrumare a or
ganizației de partid, au acționat 
pentru asigurarea conținutului 
politico-ideologic al cursurilor 
și seminariilor, încorporarea 

stiintă si conducător politic, care 
coordonează si îndrumă cu înal
tă competentă si exemplară dă
ruire activitatea din invătămin- 
tul. stiinta si cultura româ
nească.

După ce s-a referit la unele 
neîmpliniri. vorbitoarea a arătat 
in încheiere :

Exprimindu-mi adeziunea la 
documentele ce au fost supuse 
dezbaterii, asigur congresul, pe 
mult stimatul nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, in 
humele cadrelor didactice si al 
studenților, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a în
tregii noastre activități pentru 
îndeplinirea tuturor obligațiilor 
ne care le avem, pentru înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor ce 
revin învățămințului si cercetă
rii medicale din hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al partidu
lui si ale Congresului stiintei si 
învățămințului.

fost obținute rezultate pozitive 
in transpunerea in practică a 
programelor de ameliorare a ra
selor de bovine și ovine. în îm
bunătățirea fondului genetic la 
porcine, in consolidarea per
formantelor unor linii de păsări 
competitive cu cele existente 
pe plan mondial. în silvicultură 
cercetările s-au finalizat prin 
obținerea unor clime valoroase, 
cultivabile pe terenuri variate, 
a unor noi tehnologii de cultu
ră si structuri de specii fores
tiere eu înalt potential pro
ductiv.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la unele măsuri menite, să Îm
bunătățească in continuare ac
tivitatea de cercetare, subliniind 
că pe baza înfăptuirii progra
melor de’ cercetare științifică 
prevăzute pentru cincinalul 
viitor. Academia de sțiinte 
agricole si silvice va milita 
pentru generalizarea în produc
ție a noi soiuri și hibrizi, intro
ducerea in producție de noi li
nii și rase de animale cu pro
ducții sporite de carne, lapte, 
lină și ouă. caracterizate prin 
randamente ridicate în utiliza-: 
rea furajelor și rezistență la 
condiții nefavorabile. Vom pune 
un accent mai mare pe elabo
rarea de noi tehnici pentru re
alizarea de mijloace microbio
logice de protectie a plantelor, 
îngrășăminte bacteriene și alte 
substanțe biologice active. Cer
cetarea va asigura soluții pen
tru prevenirea și combaterea 
degradării pămintului. sporirea 
capacității productive a resur
selor de sol amenajate prin lu- 
'crări de irigații, desecări și dre
naj. precum si cele din Delta 
Dunării. Vor fi elaborate teh
nologii noi de execuție a lucră
rilor agricole, bazate pe utiliza
rea noilor tipuri de mașini mul
tifuncționale și cu consumuri 
reduse de carburanți. în silvi
cultură vom intensifica efor
turile pentru plantarea de cul
turi forestiere cu specii repede 
crescătoare, rezistente la boli si 
intemperii, pentru realizarea de 
culturi speciale destinate lem
nului pentru, celuloză.

înfăptuirea obiectivelor de 
cercetare și de dezvoltare teh
nologică prevăzute in Progra
mul supus dezbaterii congresu
lui impune din partea noastră 
o preocupare sporită pentru în
sușirea rapidă a noutăților apă
rute pe plan national si inter
national în domeniile biologiei, 
biochimici, biofizicii și infor
maticii. astfel incit să putem 
răspunde la un înalt nivel im„ 
perativelor realizării noii re-I 
voluții agrare!

Vă rog să-mi permiteți. a 
spus in încheiere vorbitorul, ca, 
in numele lucrătorilor din uni
tățile de cercetare agricolă, să 
exprim angajamentul nostru 
ferm de a depune toate efor
turile astfel incit creația teh- 
nico-științificâ să-și aducă în
treaga contribuție la progresul 
rapid al agriculturii, ramură de 
bază a economiei românești, la 
'înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

noilor cuceriri ale științei și 
tehnicii românești si universale 
in procesul instructiv-educativ. 
modernizarea programelor ana
litice și a tehnologiilor didacti
ce. formarea gîndirii econo
mice a viitorilor ingineri. An 
de an, studenții universită
ții noastre'au înregistrat re
zultate bune la învățătură, re
flectate in indicele ridicat de 
promovabili.tate și în ponderea 
notelor mari și foarte mari.

în ceea ce privește integrarea» 
învățămințului cu producția și 
cercetarea. Universitatea din 
Brașov dispune de 11 baze do 
integrare pe platformele’ indus
triale din municipiu și de 14 
colective mixte de cercetare, 
constituite din cadre didactice, 
studenți, specialiști din produc
ție și din institutele de cerce
tări de profil. Numai în 
actualul cincinal s-au dat în fo
losință două cehtre de învăță- 
mint-cercetare-productie — pe 
marea platformă industrială a 
întreprinderii de tractoare și, 
respectiv, in cadrul universi
tății, 1

în continuare, vorbitoarea a 
relevat că in domeniul cercetă
rii științifice au fost obținute 
realizări importante în dezvol
tarea familiei de motoare Die
sel. omologarea prototipurilor 
modernizate ale autoturisme
lor ARO 240 de teren, proiec
tarea și fabricarea de mașini 
electroerozive, sisteme dotate 
cu minicalculator pentru încer
cările de anduranță ale rul
menților, experimentarea unor 
roboti pentru secțiile de presa
re și vopsire, realizarea unei 
linii-agregat și altele.

Vorbitoarea s-a referit la 
unele deficiențe și lipsuri în 

activitatea de cercetare, ară- 
tînd că acestea au fost anali
zate și dezbătute in perioada 
premergătoare congresului in 
Senatul universității, stabilin- 
du-se măsuri pentru antrenarea 
tuturor cadrelor didactice la 
sprijinirea permanentă și res
ponsabilă a pregătirii studen
ților. in vederea instruirii lor 
la nivelul cerințelor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in importanta cuvîntare rostită 
la deschiderea anului de învă- 
țămint. Conștienti fiind de fap
tul că potențialul de creație 
tchnico-științificâ de care dis
punem trebuie să fie pe deplin 
valorificat, avem convingerea 
că Universitatea brașovean» va 
obține rezultate superioare in 
direcția realizării unor mașini 
și utilaje cu performanțe supe
rioare, elaborării de soluții teh
nologice cu consum redus de

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
VLAD BÎLBÎIE

In conformitate cu obiective
le fundamentale stabilite de 
Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român si in 
lumina ideilor conținute in ma
gistrala cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului- nostru, do
cument programatic de excep
țională importantă pentru . în
treaga activitate de cercetare 
științifică, sarcini de mare res
ponsabilitate revin si institute
lor de cercetări biomedicale, 
chemate să asigure soluții supe
rioare. de largă aplicabilitate, 
problemelor complexe ale ocro
tirii sănătății populației.

Să-mi fie îngăduit ca de la 
tribuna acestui forum, care reu
nește cadrele din domeniul 
stiintei si învățămințului. să 
exprim înalta noastră apreciere 
pentru strălucita contribu
ție pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, o aduce 
la înnoirea si dinamizarea per
manentă a gîndirii si nracticii 
revoluționare, patrimoniului cu
noașterii și a spiritualității ro
mânești.

Institutul ..Cantacuzino". unde 
îmi desfășor activitatea, acțio
nează în prima linie a frontului 
mcdicinei preventive, iar func
țiunile sale cunosc un ridicat 
grad do integrare, ca premisă, 
si in același timp, ca rezultat al 
implicărilor noastre in proble
me sanitare si sociale majore.

Sub coordonarea directă, de 
înaltă valoare științifică, a to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului National 
pentru Știință si Tehnologie. în 
cincinalul 1981—1.985. lucrind pe 
baza unui program integrat . de 
cercetare, producție si aplicare 
in practică, am obținut rezulta
te de deosebită valoare. Prin 
valorificarea rezultatelor știin
țifice proprii am asimilat 61 pre
parate biologice noi de mare 
utilitate, in primul rind reactivi 
biologici, reușind să asigurăm 
in prezent parametrii de calita
te 'potrivit normelor internațio
nale, tuturor celor peste 300 de 
produse ale institutului. S-a 
perfecționat continuu activitatea 
institutului in ce privește parti
ciparea la practica antiepidemi
că De întregul teritoriu al tă
rii. Organizăm munca în labora
toarele institutului astfel incit, 
printr-o strînsâ cooperare cu 
unitățile sanitare din țară să

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE CĂLBUREANU

Nutresc bucuria de a trăi și 
munci într-un județ care, 
asemenea tuturor zonelor pa
triei noastre, cunoaște astăzi 
cea mai rodnică perioadă de 
dezvoltare din întreaga sa is
torie, legată indisolubil, prin 
puterea grăitoare a faptelor, 
de numele și personalitatea se
cretarului general ai partidului 
nostru. încă din 1946, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu prefigura 
că din Oltenia lui Tudor Vla- 
dimirescu, sărăcită și înapoiată 
in trecut, se va face o adevă
rată cetate a științei și culturii 
românești. Astăzi, cei peste 
170 mii de. elevi și peste 9 
mii studenți ai Universității 
craiovene, ctitorie a epocii de 
profunde transformări revolu
ționare inaugurată de Congre
sul a! IX-iea al partidului, 
deprind tainele cunoașterii 
umane, științei. tehnicii și 
muncii în moderne și funcțio
nale' cabinete și laboratoare, 
în ateliere și săli de studiu, 
precum și in marile citadele 
industriale ale județului, pe 
șantierele de construcții sau 
ale muncii patriotice. în imen
sele laboratoare ale piinii. în
făptuind prin cutezanță revo
luționară crezul lor comunist.

Acționînd în spiritul înalte
lor exigente cuprinse în Pro
gramul partidului, militind 
permanent pentru creșterea 
calității învățămîntului și edu
cației, în direcția modernizării 
și dezvoltării bazei didactico- 
materiale, asigurăm în prezent 
pregătirea tineretului intr-o 
rețea școlară complexă, care 
cuprinde grădinițe, școli de 
8 și 10 ani, licee, școli profe
sionale și de maiștri, facultăți 
din domeniul științific, eco
nomic, tehnic, agricol și medi
cal.

Raportăm congresului că în 
actualul cincinal, cei peste 7 500 
de educatori comuniști ,/Jin ju
dețul nostru, sub directa îndru
mare a organelor și organizații
lor de partid, in strinsă conlu
crare cu organizațiile de tineret 
și de copii, cu ceilalți factori 
educaționali, au asigurat, prin 
ridicarea de la an la an a gra
dului de însușire a cunoștințelor 
de către tineretul studios, creș
terea nivelului general de pre
gătire științifică și politico-ideo- 
logică, formarea deprinderilor 
practice pentru muncă și viată, 
rezultate care au situat Doliul 
pe locuri fruntașe in marea 
competiție a calității și eficien
tei învățămințului românesc. 

materii prime, materiale, ener
gie și combustibil.

Hotăriți să ne îndeplinim 
neabătut înaltele îndatoriri ce 
ne revin, atit de strălucit for
mulate in cuvîntarea rostită de 
secretarul general al partidului 
la deschiderea congresului, a 
spus vorbitoarea, ne exprimăm 
angajamentul față de partid 
și popor, fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președinte
le Republicii, de dumneavoas
tră, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, de a pregăti și for
ma noi generații de studenți in 
spiritul înaltelor exigențe im
puse, de a spori contribuția 
învățămîntului • și cercetării 
științifice la edificarea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

cunoaștem la zi situația concre
tă, evoluția bolilor transmisibile 
în fiecare județ.

Pentru rezultatele obținute, 
pentru sprijinul permanent pe 
care l-am primit, aducem in 
forumul suprem al științei și 
învățămîntului cele mal alese 
mulțumiri tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu. pentru modul exem
plar de generoasă și devotată 
muncă, de dăruire patriotică, in 
serviciul propășirii științei ro
mânești, exemplu luminos pen
tru toate cadrele care iși des
fășoară activitatea in domeniul 
cercetării științifice.

Așa cum reiese din documen
tele supuse dezbaterii Congresu
lui nostru, documente față de 
caro imi exprim deplinul acord, 
îndeosebi din Programul de 
cercetară științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducere a 
progresului tehnic în cincinalul 
1986—1990, ne revin sarcini de 
deosebită importanță pentru a- 
părarea sănătății populației și 
prevenirea îmbolnăvirilor. Ne 
angajăm ca în noul cincinal să 
realizăm peste 80 de produse 
biologice, asigurind încă din 
1986 reactive biologice de ulti
mă generație pentru testele de 
diagnostic imunocnzimatic.

Ca slujitor pe tărimul me- 
dicinei, doresc să subliniez 
conținutul profund umanist 
al concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu asupra rolu
lui științei și tehnologiei în e- 
poca noastră, ale căror cuceriri 
de vîrf — așa cum s-a arătat și 
in expunere — trebuie să slu
jească in exclusivitate viața, 
omul : susțin, de aceea, din 
toată inima, propunerile, iniția
tivele și acțiunile României, ale 
președintelui ei. strălucit promo
tor al păcii pe planeta noastră, 
in direcția realizării acestor 
cerințe imperioase ale contem
poraneității. într-un moment de 
deosebită gravitate în viața in
ternațională.

In încheiere. în baza manda
tului încredințat de oamenii 
muncii din Institutul „Cantacu
zino", asigur Congresul că nu 
vom precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea riguroasă a 
planurilor și angajamentelor a- 
sumate. sporindu-ne contribuția 
la apărarea sănătății popu
lației, la afirmarea tot mai pu
ternică a științei românești in 
lume, in folosul păcii și pros
perității.

După ce a prezentat rezulta
tele înregistrate de elevii dol- 
jeni la concursurile republicane, 
precum și la olimpiadele inter
naționale de matematică si chi
mie. vorbitorul a spus : Succe
sele de pină acum au fost po
sibile ca urmare a indrumării 
nemijlocite a învățămințului de 
către tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, că
reia, și cu acest prilej, ii adu
cem întregul nostru prinos de 
recunoștință.

Au fost aplicate, totodată, in 
viată, a arătat in continuare 
vorbitorul, prevederile hotăririi 
Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, privind 
patronarea unităților de invătă- 
mintul gimnazial de către cel 
liceal și al acestuia de către în- 
vâțămintul superior, realizarea 
colaborării statornice și eficiente 
intre toți factorii educaționali 
implicați, deplasind centrul de 
greutate al activităților către 
locul de muncă al cadrelor di
dactice. către unitățile școlare. 
Raportindu-ne in acest moment 
la spiritul exigent al cuvintării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rostite la Congresul științei și 
învățămințului. la cerințele for
mulate de secretarul general al 
partidului la recenta Plenară a 
Comitetului Central, sintem 
conștienti că avem încă multe 
de făcut în direcția formării și 
educării tinerei generații in 
cultul muncii, al răspunderii 
comuniste față de sporirea și 
apărarea avuției naționale, al 
atașamentului fierbinte la te
zaurul de valori materiale și 
spirituale ale neamului nostru, 
al creșterii continue a compe
tenței profesionale.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Ne angajăm să nu precu
pețim nici un efort pentru a 
contribui la înfăptuirea istori
celor hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea. a tuturor sarcinilor în
credințate de partid în nobila 
misiune de formare si educare 
a tinerei generații. în numele 
educatorilor comuniști, al tutu
ror celor care trăiesc și muncesc 
în județul Dolj, exprim recu
noștința fierbinte și stima 
profundă pe care noi toți 
le nutrim față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit 
și stimat fiu al națiunii noastre 
socialiste. pentru strălucitele 
demersuri în favoarea păcii. în
țelegerii și prieteniei pe care le 
promovează cu consecvență pe 
toate meridianele lumii.

Cu prilejul Zilei naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al acestei 
țări la București. Liubomir 
Kuzmanovici. a oferit, joi, o re
cepție.

Au participat tovarășii Emil 
Bobu. membru a! .Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. loan Totu. membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C:R„ vicc- 
prim-ministru al guvernului, 
miniștri, membri ai conducerii

TELEGRAME
Cu același prilej, tovarășul 

Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale, a a- 
dresat o telegramă de felicitare 
președintelui Adunării R.S.F.
Iugoslavia. tovarășul Iliaz

- Kurteși, iar tovarășul Ilie 
Văduva, ministrul afacerilor ex
terne. a trimis o telegramă de 
felicitare tovarășului Raif Diz-

*
Cu ocazia Zilei naționale a 

R.S.F. Iugoslavia, joi a avut loc, 
in Capitală, o manifestare cul
turală. organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, in cadru! căreia 
au fost prezentate impresii de 
călătorie din această țară și a 
fost vizionat un film documen
tar iugoslav.

Au luat parte membri ai con
ducerii I.R.R.C.S., reprezentanți

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, 

prim viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, a primit, joi după- 
amiază, pe Bruno Corti, minis
tru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe al Ita
liei, președintele părții țării 
sale in Comisia mixtă guverna
mentală româno-italiană de 
colaborare economică, industria
lă și tehnică, ale cărei lucrări 
se desfășoară la București.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate .unele probleme pri
vind dezvoltarea în continuare 
a colaborării economice . dintre 
România și Italia, in spiritul 
înțelegerilor și hotăririlor sta
bilite cu prilejul întâlnirilor la 
nivel înalt româno-italienc.

La întrevedere a luat parje 
Aurel Duma, ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, președintele părții ro
mâne in Comisia mixtă.

t V
20.00 Telejurnal
20,30 Ziua internațională de soli

daritate cu poporul palesti
nian. Documentar

vremea
Institutul de meteorologie și 

hidrologie comunică timpul pro
babil pentru intervalul 29 noiem
brie. ora 20 —- 2 decembrie, ora 
20. In țară : Vreme în general în
chisă. îndeosebi în nordul tării, 
unde vor cădea precipitații, mai 
ales sub formă de ninsoare. în 
rest, precipitațiile vor fi locale, 
sub formă de ploaie, lapovită si 
ninsoare. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu unele inten
sificări la munte si în regiunileAlături de cauza dreaptă a poporului palestinian

Astăzi, oninia DUblică Drogre- 
sistă de pretutindeni marchează 
..Ziua internațională de solida
ritate cu DODorul Hoalestinian". 
Instituită Drintr-o rezoluție a 
Adunării Generale a O.N.U.. din 
decembrie 1977, această mani
festare constituie un nou Drilei 
nentru oninia oublică din tara 
noastră de a-si reafirma spri
jinul fată de lunta ponorului 
palestinian în vederea realizării 
drenturilor sale firești la auto
determinare. la crearea unui 
stat propriu, independent.

Este o realitate de necontes
tat că problema oonorului pa
lestinian reprezintă latura esen
țială a conflictului din Orientul 
Mijlociu fără a cărei rezolvare 
nu se ooate aiunge la o Dace 
iustă si durabilă in acest spațiu 
geografic. Asa cum se știe, sub 
conducerea Organizației Dentru 
Eliberarea Palestinei. Dooorul 
palestinian desfășoară, de multi 
ani. o luptă Dlină de sacrificii 
Dentru înfăptuirea aspirațiilor 
sale vitale. Astăzi. O.E.P. este 
recunoscută de O.N.U. si alte 
foruri internaționale de marea 
majoritate a statelor lumii ca 
unicul reprezentant legitim al 
acestui ponor — ceea ce consti
tuie o ilustrare a prestigiului 
organizației.

Deși oroblema palestiniană se 
află de atîta vreme ne ordinea 
de zi a vieții internaționale, din 
păcate, oină în prezent nu s-au 
realizat progrese De calea re
glementării ei. nu s-a reușit să 
se treacă la angajarea unui 
proces viabil de negocieri, care 
să conducă la solutionarea glo
bală a conflictului din zonă, si
tuația din Orientul Mijlociu 
continuă să rămînă încordată, 
în prezent însă se desfășoară 
o vie activitate diplomatică. în 
cadrul căreia Dar a înceoe să 
se . contureze unele abordări 
noi. exnrimînd dorința de a 
avansa ne calea găsirii unei so
luții nolitice.

Dună cum se știe. în virtutea 
Dozitiei sale consecvente, prin
cipiale. de nrietenie si solida
ritate militantă cu oonoarele 
arabe, cu toate DODoarele care 
luotă Dentru a disoune liber de 
Drooriile lor destine. România 
socialistă s-a situat in Derma- 
nentă de oartea cauzei drepte a 
ooDorului Palestinian. Țara 
noastră s-a numărat printre pri
mele care au recunoscut Orga
nizația pentru Eliberarea Pales
tinei și au stabilit relații cu a- 
cbastă organizație, la București 
existind de mai mulți ani o re
prezentanță a O.E.P. Cu aceeași 
consecvență România se pro

unor ministere și instituții cen
trale, oameni de știință, artă și 
cultură, generali și ofițeri, zia
riști.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați la București, membri ai 
corpului diplomatic.

Cu același prilej, consulul ge
neral al R.S.F. Iugoslavia la Ti
mișoara a oferit up cocteil.

(Agerpres)

darevici. secretar federal pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia.

Au trimis, de asemenea, tele
grame de felicitare organizații 
de partid, de masă și obștești, 
instituții centrale din tara noas
tră unor organizații și instituții 
similare din R.S.F. Iugoslavul.

■*•
ai Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.. ai Ministerului 
Afacerilor Externe, activiști dc 
partid, ai unor organizații de 
masă și obștești, oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Liubomir 
Kuzmanovici. însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al R.S.F. Iugo
slavia la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

La București au început joi 
lucrările celei de-a Xl-a se
siuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-italicne de 
colaborare economică, indus
trială și tehnică.

Pornind de la bunele relații 
de cooperare existente intre 
cele două țări, delegațiile, con
duse de Aurel Duma, ministru 
secretar dc stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, și Bruno 
Corti, ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe 
al Italiei, examinează noi căi 
și acțiuni menite să contribuie 
la dezvoltarea in continuare a 
colaborării economice bilatera
le, la creșterea și diversificarea 
schimburilor comerciale pe baze 
reciproc avantajoase.

A fost prezent Sergio Cattani, 
ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

(Agerpres)

20,40 Știlnta — forță motrice a 
progresului economico-social

20,55 Glasul tării in unitate (co
lor). Emisiune de versuri și 
cintece

21,20 Serial științific (color). „Pla
neta vie". Episodul 21

21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

estice din ndrd-Ve^i. l'emneratura 
aerului va scădea ușor. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 7 si 
plus 3 grade, izolat mai coborîtc 
in nordul si centrul țării, iar ma
ximele între minus 4 și pips 6 
grade. Ceată locală. Izolat, con
diții de polei. în București : Vre
mea va fi în general închisă, mai 
ales în prima parte a intervalu
lui. Vor cădea precipitații slabe 
în primele zile. Vîntul va suflă 
slab pină la moderat, cu unele 
intensificări la începutul interva
lului. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 1 și plus 2 gra
de. iar cele maxime între 2 și 4 
grade. Dimineața, condiții de 
ceață. • I

nunță pentru întărirea unității 
și coeziunii rîndurilor O.E.P., 
pentru realizarea unei reglemen
tări globale a situației din 
Orientul Mijlociu, care să des
chidă calea împlinirii aspirații
lor poporului palestinian. Dind 
expresie gindurilor și sentimen
telor poporului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU declara 
de la înalta tribună a Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R.: 
„România se pronunță in con
tinuare, cu toată hotărirca. pen
tru o soluție politică in Orien
tul Mijlociu, care să asigure 
realizarea unei păci globale în 
această regiune, rezolvarea pro
blemei poporului palestinian pe 
baza dreptului acestuia la auto
determinare, inclusiv la realiza
rea unui stat palestinian inde
pendent. în acest spirit ne pro
nunțăm pentru o conferință in
ternațională cu participarea tu
turor statelor interesate, inclu
siv a Organizației pentru Elibe
rare» Palestinei".

Poziția consecventă a țării 
noastre se bucură de stima și 
prețuirea poporului palestinian, 
a țărilor arabe, care văd , in 
România un prieten apropiat, un 
luptător consecvent pentru cau
za libertății popoarelor. în ca
drul numeroaselor intilniri ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P., Yasser Arafat, 
acesta a ținut să exprime de 
fiecare dată gratitudinea pentru 
sprijinul multilateral pe care 
poporul român, P.C.R. il acordă 
luptej poporului palestinian. A- 
rătind că România a fost întot
deauna alături de DODorul pales
tinian, YASSER ARAFAT decla
ra într-un mesai adresat nu de 
mult conducătorului partidului si 
statului nostru : „Folosesc si a- 
ceastă ocazie nentru a vă exprima 
înalta noastră apreciere față de 
poziția fermă de sprijin mani
festată constant de România 
prietenă față de lupta justă a 
poporului arab palestinian pen
tru redobindirea drepturilor sale 
inalienabile, pentru revenirea la 
cămine, pentru autodeterminare 
și crearea statului palestinian 
independent".

Cu prilejul „Zilei internațio
nale de solidaritate cu poporul 
palestinian", poporul român își 
reafirmă sentimentele de caldă 
prietenie fată de poporul pales
tinian. hotărîrea de a-i acorda 
în continuare întregul sprijin în 
lupta pentru afirmarea dreptu
rilor sale inalienabile.

Nicolae N. LUPU
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MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ

A IUGOSLAVIEI SOCIALISTE
Tovarășului RADOVAN VLAIKOVICI

Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Cu Drileiul aniversării a 40 de ani de la proclamarea 
Republicii si a 42 de ani de la sesiunea Consiliului 
Antifascist de Eliberare Națională — sărbătoarea națio
nală a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia — in 
numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al întregului popor român si al meu personal, 
vă adresez dumneavoastră. Prezidiului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, popoarelor iugoslave cele mai

BELGRAD, 
calde felicitări si urări de DrosDeritate si noi succese în 
construcția socialistă a tării.

Sint convins că relațiile traditionale de prietenie si 
colaborare dintre țările noastre, care înregistrează o dez
voltare multilaterală permanentă, se vor întări si apro
funda si in continuare De baza înțelegerilor stabilite la 
cel mai inalt nivel, in interesul reciproc al popoarelor 
român si iugoslave, al cauzei păcii si socialismului, al 
destinderii, securității si colaborării in Balcani. Europa 
și întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului VIDOIE JARKOVICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD

V

ACflUNI, LUĂRI DE POZIJIE ÎN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII

R.F.G.
asupra amplasării

BONN 28 (Agerpres). — Johan
nes Rau, candidatul opoziției la 
■postul de cancelar la alegerile ge
nerale din 1987 din R.F.G., s-a 
pronunțat în favoarea unui mora
toriu asupra amplasării . armelor 
nucleare care să ajute negocierile 
sovieto-americane în problema 

■controlului armamentelor. Luind 
cuvîntul Ia o conferință a parti
delor socialiste și social-democra- 
te din țări membre ale N.A.T.O.,

în favoarea unui moratoriu 
armelor nucleare
Johannes Rau a arătat că un 
menea moratoriu ar putea intra 
în vigoare Ia 16 ianuarie anul vii
tor, dată Ia care urmează să fie 
reluate negocierile sovieto-ameri
cane de la Geneva.

Agenția A.P. reamintește că In 
baza unei hotăriri a N.A.T.O., în 
prezent se află în curs de ampla
sare 572 rachete americane cu rază 
medie de acțiune în țări ale Euro
pei occidentale.

ITALIA: „Nu trebuie

Stimate tovarășe Jarkovici,
Cu Drileiul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 

Federative Iugoslavia — a 40-a aniversare a proclamării 
Republicii si a 42-a aniversare a sesiunii Consiliului 
Antifascist de Eliberare Națională — în numele Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, al comu
niștilor si oamenilor muncii români, precum si al meu 
personal, vă adresez dumneavoastră. Comitetului Central

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
oamenilor muncii felicitări cordiale si 
urări de succes în dezvoltarea socialistă

Exprimind satisfacția pentru dezvoltarea 
raporturilor prietenești de colaborare dintre Partidul Co
munist Român si Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia Și 
dintre țările noastre socialiste vecine, sint convins că 
acestea se vor amplifica permanent, in interesul popoa
relor român si iugoslave, al cauzei socialismului si păcii.

comunistilor si 
cele mai bune 
a tării.

continuă a

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

R.S.F. Iugoslavia, tovarășul Constan
tin Dăscălescu. prim-ministru al gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, a trimis o telegramă tovarășei 
Milka Planinț. președintele Consi-

liului Executiv Federal al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, prin 
care ii transmite în numele guver
nului român si al său personal cele 
mai calde felicitări și urări de succes 
în dezvoltarea socialistă a tării. în 
telegramă se exprimă convingerea

că. !n spiritul Înțelegerilor stabilite 
la cel mai 
ten ești de 
slave vor 
dezvoltare, 
noastre, al 
în lume.

inalt nivel, relațiile orie; 
colaborare româno-iugo- 
cunoaște o permanentă 
în interesul popoarelor 
cauzei păcii și cooperării

să admitem ca știința 
să fie folosită în scopuri potrivnice umanității 
ROMA 28 (Agerpres). — Nu tre

buie să permitem ca știința să fie 
folosită in scoburi potrivnice uma
nității : ea trebuie să contribuie la 
edificarea coexistentei Dasnice si 
la dezvoltarea țărilor „lumii a 
treia" — a arătat. într-o declara
ție. ministrul italian al afacerilor 
externe. Giulio Andreotti. •

Evidențiind semnificația coope
rării între oameni de stiintă. Giu
lio Andreotti a apreciat că aceasta 
poate reprezenta garanția secu
rității unei lumi care respinge 
absurdul ca știința, cucerire a in
teligentei umane, să fie vreodată 
aducătoare de moarte, relevă agen
ția ANSA.

SUEDIA : „Un război nuclear nu poate fi cîștigat"
STOCKHOLM 28 (Agerpres). — 

Ministrul de externe ăl Suediei. 
Sten Andersson, a relevat, intr-o 
cuvintare rostită la Lund, că pe 
Dlan internațional s-a impus ideea 
că un război nuclear nu ooate fi 
limitat si nici cîstigat. Totodată, el 
a ooinat că Droblema armelor nu
cleare nu privește numai marile 
Duteri nucleare, cl si orice om de

CANADA: Zeci de

De aceasță nlanetă. Sten Andersson 
a evocat activitatea Suediei în fa
voarea dezarmării, care s-a expri
mat. printre altele, prin participa
rea ei la inițiativa de pace a ce
lor sase șefi de stat si de guvern 
si in găzduirea Conferinței pentru 
măsuri de încredere si securitate 
si pentru dezarmare in Europa.

orașe proclamate
zone denuclearizate

Iugoslavia prietenă sărbătorește 
astăzi un eveniment istoric : în urmă 
cu 42 de ani, la 29 noiembrie 1943, 
în plină dominație hitleristă asupra 
Europei, reprezentanții forțelor pa
triotice, ai popoarelor iugoslave, an
gajate intr-o luptă pe viață și pe 
moarte contra cotropitorilor naziști, 
s-au reunit, sub imboldul partidului 
comunist, în frunte cu Iosip Broz 
Tito, în localitatea eliberată Iaițe și 
au decis transformarea țării intr-un 
stat al oamenilor muncii. Acest 
memorabil eveniment a dat un pu
ternic impuls luptei de eliberare. EI 
a fost urmat, pas cu pas, pe măsura 
eliberării a noi și noi regiuni, de în
lăturarea stăpinirii burghezo-moșie- 
rești și instaurarea puterii revolu
ționare. în 1945, tot la 29 noiembrie, 
încununînd in mod strălucit lupta' 
plină de dîrzenie și de sacrificii a 
popoarelor iugoslave, Adunarea 
Constituantă, întrunită la Belgrad, a 
abolit monarhia și a proclamat 
Iugoslavia drept Republică, Populară 
Federativă.

Devenite .stăpi ne, pe desținele lor, 
invingind numeroase dificultăți pe 
plan intern și internațional, po
poarele iugoslave au înfăptuit, sub 
conducerea Uniunii Comuniștilor, 
adinei transformări revoluționare, au 
făurit socialismul și au clădit o pu
ternică bază materială, care asigură 
dezvoltarea continuă a forțelor de 
producție, înflorirea multilaterală a 
țării. Venitul național este in pre
zent de circa șapte ori- mai mare 
decit in 1950. Succese de seamă au 
fost obținute în dezvoltarea științei 
și tehnicii, a învățămintulud și cultu
rii. '

în același timp, R.S.F. Iugoslavia 
s-a afirmat ca un factor activ al 
vieții internaționale, desfășurind o 
amplă activitate in cadrul mișcării 
de nealiniere și al „Grupului celor 
77", pentru o politică nouă, de dez
voltare liberă, independentă a fiecă
rui popor, de pace, înțelegere si

între toate națiunilecolaborare 
lumii.

în acest 
găsește popoarele iugoslave angaja
te în vasta activitate ce se desfă
șoară in toate domeniile pentru a 
întîmpina cu noi realizări cel de-al 
XIII-Iea Congres al Uniunii Comu
niștilor, care urmează să adopte 
hotăriri de cea mai mare însemnă
tate pentru dezvoltarea pe mai de
parte a tuturor republicilor și re
giunilor țării. Hotărîrile adoptate în 
ultimul timp vizează diminuarea și 
înlăturarea consecințelor crizei eco
nomice mondiale, înfăptuirea pro
gramului de redresare la nivel fede
ral, destinat să asigure o bază uni
tară eforturilor de dezvoltare per
manentă a țării. în această direcție, 
se pune accentul pe promovarea 
efortului propriu, pe creșterea pro
ductivității muncii, aplicarea unui 
program de economii, reducerea da
toriilor, creșterea exportului și al
tele.

în spiritul sentimentelor de prie
tenie și solidaritate pe care le nu
trește față de popoarele Iugoslaviei 
socialiste, poporul român se bucură 
de cuceririle istorice ale acestora. 
De-a lungul istoriei, între poporul 
român și popoarele Iugoslaviei s-au 
statornicit raporturi de strînsă prie
tenie și colaborare, care in anii so
cialismului s-au ridicat pe o treap
tă superioară. Spre satisfacția re
ciprocă. tradiționalele relații de prie
tenie și colaborare româno-iugoslave 
se dezvoltă pe o linie ascendentă, pe 
baza deplinei egalități in drepturi, 
a respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului 
reciproc.

O contribuție hotăritoare la întă
rirea continuă a prieteniei dintre 
popoarele noastre, 
rea conlucrării lor 
o aduc legăturile

an, sărbătoarea națională

la dezvolta- 
mul ti laterale 

de colaborare

și solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia. întilnirile care au 
avut loc de-a lungul anilor intre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au pus baze trainice 
raporturilor româno-iugoslave, mar- 
cînd. de fiecare dată, momente de 
importanță hotăritoare in promo
varea ansamblului colaborării dintre 
țările și popoarele noastre. Hotăriri 
de însemnătate majoră pentru extin
derea și adincirea raporturilor re
ciproce au fost adoptate cu prilejul 
vizitei de prietenie efectuate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. in 
Iugoslavia, in aprilie anul trecut, ca 
și cu prilejul convorbirilor la nivel 
înalt de la București, din februarie 
1985, înțelegerile convenite deschi- 
zind noi perspective pentru dezvol
tarea colaborării multilaterale intre 
țările noastre.

România și Iugoslavia iși întăresc 
conlucrarea și in viața internaționa
lă, acționînd pentru’oprirea' cursului 
șpre confruntare, pentru înfăptuirea 
dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, pentru reluarea 
cursului sore destindere și pace, pen
tru creșterea rolului statelor mici și 
mijlocii, al țărilor nealiniate și in 
curs de dezvoltare, pentru realizarea 
securității europene, transformarea 
Balcanilor într-o zonă a bunei ve
cinătăți și colaborării multilaterale, 
liberă de arme nucleare, pentru res
pectarea dreptului sacru al fiecărui 
popor de a-și făuri propriul destin.

Cu prilejul marii sărbători națio
nale a popoarelor iugoslave, poporul 
român le adresează calde felicitări, 
urări de noi succese in vasta activi
tate constructivă pe care o desfă
șoară, reafirmindu-și convingerea că 
relațiile 
dezvolta necontenit, 
reciproc, al cauzei generale a socia
lismului și păcii.

OTTAWA 28 (Agerpres). — Mu
nicipalitatea orașului canadian 
Thunder Bay a declarat teritoriul 
acestuia zonă, liberă de arme nu
cleare. în cursul alegerilor muni
cipale care au avut loc recent în 
oraș, majoritatea alegătorilor s-au 
pronunțat pentru instituirea zonei 
denuclearizate în perimetrul orașu
lui si in regiunea inconiurătoare. 
Ca urmare, noii membri ai Consi
liului municipal, respectînd dorin
ța locuitorilor, au luat hotărîrea de 
a interzice fabricarea, transportul si

depozitarea in acest oraș de arme 
nucleare.

în prezent, in Canada există 60 ț 
de orașe proclamate zone denuclea
rizate. I 
lor de 
dienilor 
clasării 
ritoriul 
nu participe la programul ameri
can de militarizare a spațiului cos
mic. cunoscut sub numele de 
„războiul, stelelor".

MOSCOVA

slăbi, dar vor întări 
a U.R.S.S. cit și a 
stabilitate strategica

la Geneva nu s-a

la sesiunea Sovietului Suprem al II. K. S. S.

e oroclamate zone denuclea- < 
De altfel. DOtrivit sondaje- ) 
opinie, majoritatea cana-

• se pronunță împotriva am- 
de arme nucleare oe te- 
tării si cer guvernului să

5

românp-iugoslave se vor 
in interesul

Reuniunea F.A.O.
Pact asupra securității 
alimentației mondiale

ROMA 28 (Agerpres). — Partici- 
panții Ia lucrările celei de-a 23-a 
Conferințe generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.), care se des
fășoară la Roma, au adoptat un „pact 
asupra securității alimentației mon
diale", ce se vrea un angajament 
colectiv al comunității internaționale 
de luptă împotriva foametei, relevă 
agenția France Presse.

Documentul enunță „principiile 
morale" și „liniile directoare" desti
nate remedierii „precarității aprovi
zionărilor cu alimente" de care sufe
ră planeta. Țările in curs de dezvol
tare sint chemate să stimuleze 
ducția agricolă in scopul de 
evita „o dependență excesivă" 
de importurile alimentare, în 
ce țărilor industrializate li se
să nu creeze circuite economice 
„care ar avea drept rezultat agrava
rea situației țărilor celor mai sărace".

Documentul F.A.O. se pronunță, 
de asemenea, in favoarea instaurării 
unei mai mari „echități" în comerțul 
internațional cu produse agricole și 
de altă natură, de care depind ve
niturile lumii a treia.

pro- 
a se 
față 

timp 
cere

ITINERARE ALE PROGRESULUI
De oriunde te-ai aoronia de Tito

vo Velenie va trebui să cobori pe 
drumuri șerpuitoare, pante împă
durite care, lăsind în urmă crestele 

■ Alpilor. se sfirsesc în pitoreasca 
vale Sales. Ocupația tradițională a 
locuitorilor săi ar îndreptăți si de
numirea de „valea minerilor", 
pentru că de peste două secole oa
menii din partea locului extrag 
cărbune. Pentru ei greutățile nu 
existau decit pentru a fi biruite. 
Puși la mări încercări în anii răz
boiului. minerii. împreună cu fa
miliile lor. au luptat eroic împo
triva ocupantilor fasciști. Tocmai 

. in această vale, la Topolisica. in 
■primăvara anului 1945. invadatorii 

■ si-.au recunoscut înfringerea com
pletă pe teritoriul Iugoslaviei. Din 

- populația minerilor si 
putini numeroși in acea 
635 au plătit cu viața 
cucerită. „Viata a reînceput ne te
ren gol — isi amintește primarul 
orașului. Voința era singura lor 
avuție. Ei erau stăpîniți de încre
derea 
mează 
lor de

Una 
a inlocui cocioabele, 
trăit din tată-n fiu. prin locuințe 
moderne. Era un vis îndrăzneț 
pentru vremea aceea, dar tocmai 
din el s-a născut actualul oraș. Au 
fost multe adunări în care s-a 
discutat desore viitoarea localitate
— isi amintește primarul. Minerii 
și membri ai familiilor lor isi dă
deau friu liber imaginației. Vor
beau de parcă ar vedea aievea 
orașul cu clădiri’ frumoase, cu 
parcuri si străzi largi, cu terenuri 
de sport, cu grădinițe si amenajări 
de joacă pentru copii. Si asa l-au 
construit. Pentru că orașul este 
opera lor. Pe vremea aceea de să
răcie nici nu se puteau concepe aju
toare din alte părți. Unul din adep- 
tii entuziaști ai construirii noului 
oraș a fost Nest Zgdank, miner Si 
partizan, devenit imediat dună eli
berare directorul minei. „Toți, in 
afară de noi, credeau că ne-am 
angajat într-o lucrare peste puteri
— spune el. Eram insă stăoiniti de 
voința de a ne 
mai bună".

Abia fuseseră 
fasciste cind. la

ber. in 1945. s-a dus oiatra de te
melie a orașului. Plandrile arhi
tectonice s-au făcut după aceea. 
După munca în mină, oamenii ve
neau direct De șantier. Isi găseau 
aici soțiile, copiii. Lucrau neobo- 
siti. Ei si-au incorporat aici nu 
numai hărnicia si dirzenia. dar și' 
o parte din modestele venituri pe 
care le obțineau din minârit. Si nu 
e de mirare că fiecare tine acum 
la oraș ca la propria sa locuință. 
Cei ce l-au construit, cei ce-1 lo
cuiesc îl intretin mereu proaspăt, 
atrăgător. Acest efort totalizează 
1.5 milioane de ore de muncă vo
luntară.

Printr-o firească inversare, in 
timp, a ponderii profesiilor, mi-

trial ce ilustrează, simbolic, dez
voltarea intregii țări in anii socia
lismului.

De altfel, de cite ori străbați 
Iugoslavia, pe orice rută te-ai afla, 
impresia dominantă oe care 
sădesc in fnemorie 
este 
tării 
tr-o 
rata 
generații. .___ ... _ ______
distanta dintre o tară, agrară si 
subdezvoltată din punct de vedere 
economic si tehnic — cum era 
inte de eliberare — si un 
agroindustrial avansat. Ea a 
acoperită de o modernă rețea 
șosele, căi ferate și poduri, incor-

ti-o 
împrejurimile 

aceea a înnoirii din temelii a 
in anii puterii oopulare. în- 
oerioadă mai scurtă decit du- 
activitătii profesionale a unei 

Iugoslavia a acoperit 
o tară, agrară

de

Ti- 
din

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 28 (Agerpres). — în ulti

mele două zile, in regiunea sudică a 
Libanului — aflată sub ocupație is- 
raeliană — au fost înregistrate noi 
incidente. Corespondenții locali, ci
tați de A.P.S., relatează că în .„zona 
de securitate" controlată de forțele 
iisraeliene au avut loc mai multe 
atacuri ale luptătorilor libanezi din 
rezistentă împotriva milițiilor așa- 
zisei „Armate a Libanului de Sud“ 
(creată si finanțată de Israel). Aces
te acțiuni sint urmarea actelor re
presive comise în mod repetat de 
militarii israelieni împotriva popu
lației din localitățile sud-libaneze, 
inițiate sub pretextul căutării unor 
„eventuali atentatori". Potrivit infor
mațiilor provenite din zonă, forțele 
de ocupație au hotărit să inchidă trei 
dintre cele cinci principale căi de 
legștură dintre regiunea sudică și 
restul teritoriului libanez.

DAMASC 28 (Agerpres). — Uniu
nea Parlamentară Arabă a lansat un 
apel organizațiilor parlamentare in
ternaționale in direcția sprijinirii 
luptei juste a poporului palestinian.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — în 
raportul prezentat la sesiunea Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.. Mihail 
Gorbaciov. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. a arătat că la alcătuirea 
olanului de stat de dezvoltare eco
nomică si socială a U.R.S.S. pe anul 
1986 s-a avut in vedere necesitatea 
accelerării dezvoltării social-econo- 
mice a tării, prin utilizarea la ma
ximum a progresului tehnico-stiinti- 
fic. a dozării corespunzătoare a e- 
forturilor De întreaga durată a ola
nului. a trecerii la metode intensive 
de conducere a economiei.

Abordînd aDOi De larg diferite as
pecte ale politicii externe a U.R.S.S.. 
M. Gorbaciov a subliniat că evolu
ția evenimentelor mondiale s-a a- 
orooiat de un stadiu în care sint ne
cesare hotăriri deosebit de respon
sabile. în care imobilismul sau ter
giversarea acțiunilor sint criminale, 
avind in vedere că astăzi se pune 
problema menținerii civilizației si a 
vieții înseși. Trebuie să ne ridicăm, 
a sous el. deasupra intereselor în
guste. să ne dăm seama de răspun
derea colectivă a tuturor statelor in 
fața primejdiei care amenință co
munitatea umană. Am pornit și por
nim de la faptul că numai prin 
eforturile tuturor țărilor — mari și 
mici — putem ieși din această ten
siune periculoasă. Realitățile lumii 
actuale, a continuat raportorul, sint 
de o asemenea natură incit există 
state cărora — în virtutea potenția
lului lor militar, economic, tehnico- 
științific și â ponderii lor interna
ționale — le revine o răspundere 
deosebită pentru caracterul evolu
ției mondiale, desfășurarea și con
secințele acesteia. De aceea, o ase
menea răspundere — nu un privile
giu — revine U.R.S.S. și S.U.A.

Cursa înarmărilor nucleare stir- 
nește o îngrijorare deosebită în rin- 
dul popoarelor europene. înțelegem 
bine această îngrijorare — a arătat 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
Europa este suprasaturată de mij
loace nucleare. Uniunea Sovietică se 
pronunță pentru eliberarea completă 
a Europei de arma nucleară și cu 
rază medie de acțiune și tactică. 
S.U.A. și partenerii lor din N.A.T.O. 
nu sint insă de această părere. Dar 
acuitatea momentului prin care tre
ce omenirea nu oferă decit alterna
tiva de a ajunge la marea știință de 
a trăi împreună — a relevat vorbi
torul, adăugind : Cred că pentru o 
adevărată cotitură care să răspun
dă intereselor U.R.S.S. și S.U.A., in
tereselor popoarelor lumii sint ne
cesare noi abordări, o privire clară 
asupra multor lucruri și, principa
lul, voința politică de a rezolva pro
blemele. U.R.S.S. și S.U.A. — a con
tinuat raportorul —1 trebuie să se 
obișnuiască cu paritatea strategică. 
Trebuie să ajungem la înțelegere 
comună in legătură cu nivelul ar
mamentelor aparținind fiecăreia 
dintre părți, care poate fi conside
rat relativ suficient din punctul de

vedere al apărării ei trainice. Sin- 
tem convinși că nivelul unei aseme
nea suficiențe este cu mult mai scă
zut decit cel pe care îl dețin in pre
zent, in fapt, U.R.S.S. și S.U.A. — 
a subliniat M. Gorbaciov. Iar aceasta 
înseamnă că sint pe deplin posibile 
acțiuni practice, de substanță, pri
vind limitarea și reducerea arma
mentelor. Asemenea acțiuni nu nu
mai că nu vor 
securitatea atit 
S.U.A., întreaga 
a lumii.

Subliniind că 
reușit găsirea unor soluții la cele 
mai importante probleme legate de 
încetarea cursei inarmărilor, vorbi
torul a afirmat că lipsa de dorință 
a conducerii S.U.A. de a renunța la 
programul „războiul stelelor" nu a 
permis înțelegeri concrete în ceea ce 
privește o dezarmare reală și, in pri
mul rind. in problema centrală a ar
mamentelor nucleare și cosmice. Nu
mărul armelor acumulate de ambele 
părți nu s-a redus in urma întil- 
nirii, cursa inarmărilor continuă. A- 
ceasta nu poate sa nu provoace dezi
luzii — a relevat M. Gorbaciov.

Dar noi nu neglijăm importanța 
înțelegerilor realizate ' la Geneva, a 
spus raportorul. Este vorba, in pri
mul rind, de înțelegerea comună, 
consfințită în Declarația comună, că 
un război nuclear nu trebuie să fie 
niciodată declanșat, că intr-un ase
menea război nu pot să. existe învin
gători. de angajamentul U.R.S.S. și 
S.U.A. de a-și întemeia relațiile por
nind de la acest adevăr incontesta
bil. fără să tindă spre superiorita
tea militară. Noi apreciem că aceas
tă înțelegere consfințită în comun 
și la cel mai inalt nivel trebuie să 
fie așezată de fapt la baza politicii 
externe a celor două state — a spus 
M., Gorbaciov.

De asemenea, vorbitorul a evi
dențiat importanta pe care o are în
țelegerea privind continuarea con
tactelor politice dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite, inclusiv prin 
noi intilniri la nivel înalt.

Pentru a nu impieta asupra reali
zării unor viitoare înțelegeri — a 
arătat secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. — ambele părți trebuie să 
se abțină de Ia acele acțiuni care ar 
submina ceea ce s-a realizat la Ge
neva.

în lupta pentru pace trainică șl 
colaborare intre popoare — in Euro
pa, pe alte continente — U.R.S.S. va 
conlucra strins și pe viitor cu aliații 
săi din Tratatul de la Varșovia, cu 
toate țările comunității socialiste — 
a relevat vorbitorul. Noi propunem 
intregii lumi, inclusiv lumii statelor 
capitaliste, un program multilateral 
amplu, de lungă durată, de colabo
rare reciproc avantajoasă, care să 
țină seama de posibilitățile noi pe 
care le deschide în fața omenirii era 
revoluției tehnico-științifice.

BELGRAD

BELGRAD 28 (Agerpres).
Belgrad a avut Ioc. joi. o ședință 
festivă a Adunării R.S.F. Iugoslavia, 
consacrată celei de-a 40-a aniversări 
a proclamării Republicii, informează 
agenția Tamug.

Iliaz Kurteși. președintele Adună
rii R.S.F.I. a evocat semnificația e- 
venimentului. relevind că drumul 
urmat sore organizarea oe principii 
federale a statului si comunității na
țiunilor si naționalităților din Iugo
slavia a fost călăuzit, in toate etape
le. de obiectivele fundamentale ale 
revoluției socialiste. ..Justețea anga
jării ferme de a construi o socie
tate socialistă, bazată oe autocondu- 
cere. a fost confirmată continuu, con-

stituind. același timp, garanția
dezvoltării noastre social-economice 
viitoare" — a spus el. Referindu-șe 
la actuala situație din tară, vorbito
rul a evidențiat importanta traduce
rii in viată a programului De\ ter
men lung de stabilizare economică. 
„Clasa muncitoare, toti oamenii mun
cii din Iugoslavia sint profund |con- 
stienti de faptul că edificarea socia
lismului oe baza autoconducerii ni: 
are alternativă. Trebuie să cistjigăm 
bătălia xde înaintare spre noi pro
grese. de extindere a autoconducerii 
socialiste, depășind orice obstacole. 
Aceasta constituie responsabilitatea 
noastră istorică" — a declarat vorbi
torul.

©
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Datoria externă tinde să ajungă la 174 miliarde dolari © Re- 
mai afectată de recesiune

Lucrările Seimului

giunea sahariană — cea
R. P. Polone

țăranilor, 
nerioadă, 
libertatea

că trecutului vitreg îi ur- 
un viitor in care aspirațiile 
mai bine vor prinde viată*1, 
din aceste aspirații era de 

in care au

construi o viată
alungate trupele 
primul 1 Mai li-

Însemnări de călătorie

nerii au rămas in minoritate în 
populația orașului, deși mina s-a 
lărgit si s-a modernizat, si-a sporit 
de citeva ori producția, alimentind 
puternica termocentrală care satis
face mai mult de jumătate din ce
rințele de energie electrică ale 
Slovepiei. Cu citeva luni in urmă, 
presa iugoslavă a informat că la 
întreprinderea de articole tehnice 
„Gorenie" din Titovo Velenie a 
fost produs frigiderul purtind nu
mărul 5 000 000. Și mai arăta 
această întreprindere dispune 
prezent de 15 fabrici cu 18 000 de 
muncitori, care realizează zilnic 
circa 10 000' de produse. în acest 
an. complexul industrial din Tito- 

. vo Velenie va livra beneficiarilor 
din tară si de Dește hotare 2.9 mi
lioane de frigidere, televizoare si 
alte Droduse tehnice de uz casnic.

Desigur că atunci cind au Dornit 
la construirea orașului lor minerii 
nu. s-au gindit la asemenea perfor
mante industriale. La vremea res
pectivă. in apropierea minei func
ționau două ateliere pentru repa
rarea mașinilor agricole, avind un 
efectiv de 11 muncitori. Ele au for
mat baza actualului complex ..Go- 
renie". binecunoscut nu numai in 
Iugoslavia, dar si peste hotare. Iar 
alături de el s-au construit alte 
aproape 20 de întreprinderi. Titovo 
Velenie devenind un centru indus-

că 
in

ina- 
stat 
fost 

de

oorează în noul ei peisai un mare 
număr de centrale electrice, fabrici 
si uzine, ceea ce a contribuit la 
sporirea de cinci ori a produsului 
social oe locuitor. in condi
țiile creșterii cu opt milioane de 
oameni a populației in anii de 
după război. Producția totală este 
astăzi de șapte ori mai mare decit 
în primul

Si dacă 
alte orașe 
tă pecetea 
inului, vechile așezări s-au meta
morfozat si ele într-o asemenea 
măsură incit in multe dintre ele 
zonele existente înainte au devenit 
un fel de ..anexe", păstrate si pen
tru a satisface curiozitatea turiș
tilor. La Sarajevo, vizitatorii nă
șesc cu interes De străzile cartie
relor care sedimentează secole, ci
vilizații si culturi diferite. Iar dacă 
in „zona istorică" continuă si 
astăzi meșteșugurile traditionale 
ale localnicilor, implantarea indus
triei moderne, inclusiv a electroni
cii. constituie indicatorul calitativ 
cel mai elocvent al progresului 
realizat in anii noștri oe aceste 
meleaguri. Vizităm marea între
prindere ..Energoinvest" care, de- 
butind cu 130 de oameni, are in 
prezent numeroase filiale și 30 000 
de angajați. în laboratoarele, bi-

an al eliberării.
Titovo Velenie. ca si 
in întregime noi. poar- 
specifică anilor socialis-

rourile de proiectare si secțiile sale 
de producție se creează utilaje si 
aparatură pentru industria chimi
că. energetică, \inclusiv cea nu
cleară. pentru industria metalelor 
neferoase si in alte domenii 
inaltă tehnicitate.

întreprinderile moderne di-n 
tovo Velenie și Sarajevo, cele
Belgrad. Liubliana. Zagreb. Skoplie. 
din numeroase alte centre indus
triale constituie un puternic suport 
pentru eforturile ce se depun in 
prezent in vederea stabilizării eco
nomice si dezvoltării in continuare 
a tării. Sarcinile ce revin colective
lor de oameni ai muncii Dentru a 
înlătura stagnarea si alte fenomene 
negative generate de criza econo
mică au fost si sint amplu dezbă
tute in cadrul pregătirilor pentru 
Congresul Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, convocat pentru anul 
viitor. Restructurarea unei părți a 
industriei pentru a se asigura o 

' creștere mai puternică a exportu
rilor. ridicarea eficientei activității 
si îmbunătățirea calității produse
lor se reliefează ca preocupări 
prioritare peste, tot. atit oe olan 
local, cit si national. Si oornind de 
la schimbările pozitive așteptate, 
programul oe termen lung de dez
voltare oină la sfirsitul secolului 
stabilește ca obiective fundamen
tale dublarea produsului social si 
asigurarea ocunării decline a for
ței de muncă, in vederea’ valorifi
cării întregului potential productiv 
al țării. în acest cadru, se reliefea
ză preocuparea pentru aplicarea 
rezultatelor stiintei si tehnologiei, 
folosirea capacităților de producție, 
reducerea diferențelor între nive
lurile de dezvoltare, a diferitelor 
zone printr-un spor de investirii 
acolo unde este nevoie de ritmuri 
mai înalte ■ de progres.

Călătorind oe meleagurile Iu
goslaviei intilnesti la tot pasul 
mărturii ale forței creatoare a oa
menilor. a popoarelor iugoslave, 
care in anii socialismului si-au în
noit din temelii tara ca si ale 
eforturilor lor pentru crearea con
dițiilor de progres pe calea des
chisă cu peste Datru decenii în 
urmă.

LAGOS 28 (Agerpres). — Datoria 
externă totală a Africii se așteaptă 
să crească, la sfirsitul anului, la 
174 miliarde de dolari, cu zece la 
sută mai mult decit cea Înregistra
tă în 1984 — a declarat, la Lagos., 
președintele Băncii Africane 
voltare, Babacar N’Diaye,. 
agenția Reuter. El a arătat 
Dloarea in sine a datoriilor 
si scăderea cu 27 ia sută a valorii ■ 
exporturilor țărilor africane in'oeri- 
oada 1980—1984 au creat dificultăți 
si piedici suplimentare pentru aces
te state in Drivinta capacității lor de 
rambursare. Din 1980 si oină in pre-.

AL CAMPEANU

de Dez- 
citat de 
că am- 
externe

zent. — a spus N’Diaye — volumul 
datoriilor țărilor africane a crescut 
cu o medie anuală de 7,5 la sută, a- 
ceasta in condițiile in care in re
giunea sahariană, cea mai afectată 
de recesiunea economică. Drodusul 
national brut pe locuitor a scăzut cu 
3.6 la sută ne an. Președintele băn
cii a subliniat necesitatea unui ac
ces mai larg al exporturilor africa
ne De Dietele occidentale, care să 
permită Africii rezolvarea Droblemei 
datoriei sale externe, altfel fiind 
greu de Dresuous că tarile din re
giune vor Dutea aconepi serviciul Ia 
datoriile lor.

Agențiile de presa
pe scurt

...........

(Agerpres). TnVARȘOVIA 28 
cadrul lucrărilor Seimului R.P. Polo
ne au fost examinate, in primă lec
tură. proiectul de lege privind bu
getul pe anul 1986 și alte proiecte de 
lege cu caracter financiar. Deș ase
menea. guvernul a prezentat o infor
mare cu privire la planul central pe 
anul viitor.

în cadrul ședinței a fost adoptată 
o hotărîre prin care Seimul salută 
dialogul dintre Mihail Gorbaciov. 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.. 
și președintele S.U.A.. Ronald 
Reagan.

O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
-și continue misiunea sa de bune 

oficii și să sprijine cele două părți 
in inițierea negocierilor.

al 
să

~1

„IMAGINI DIN ROMANIA". La 
Universitatea „Heliopolis" din 
Cairo, important centru universi
tar egiptean, a fost organizată ex
poziția de fotografii „Imagini din 
România" in care sint 'înfățișate 
aspecte din dezvoltarea economică, 
socială si culturală a țării noastre. 
Expoziția care cuprinde, de aseme
nea, un stand de carte de istorie, 
beletristică și artă romanească s-a 
bucurat de o caldă primire si apre
ciere din partea publicului egip
tean.

INTR-UN RAPORT ÎNTOCMIT 
DE „BANK OF AMERICA"', cea 
mai mare instituție financiară din 
S.U.A., se estimează că anul ur
mător se vor înregistra ritmuri 
scăzute de creștere economică atit 
in Statele Unite, cit și in celelalte 
țări capitaliste in ansamblu. Pro
blema 
S.U.A., __ ___  .
stituie marele deficit al bugetului 
federal.

principală a economiei 
se arată in raport, o con-

LA ROMA S-A DESFĂȘURAT 
UN AMPLU MARȘ la care au 
participat peste 30 000 de italieni, 
nroțestind împotriva amputării 

, cheltuielilor sociale in bugetul tă
rii De 1986. informează agenția 
Associated Press. Primul ministru 
Bettino Craxi a motivat această re
ducere a cheltuielilor sociale prin 
hotărirea guvernului de a diminua 
deficitul bugetar pentru anul vii
tor.

L

ELIBERAREA DIN ÎNCHISOA
RE A UNOR LIDERI SINDICALI 
CHILIENI. Sub presiunea luărilor 
de poziție ale opiniei publice din 
Chile, autoritățile militare au de
cis eliberarea 
președintelui 
Național al 
(C.N.T.), Rodolfo Seguel, și a al
tor doi lideri sindicali, arestați Ia 
26 septembrie pentru faptul de a 
fi organizat „Ziua de protest na
țional" împotriva regimului gene
ralului Augusto Pinochet. Adre- 
sirtdu-se numeroșilor simpatizanți 
prezenți la ieșirea din închisoare, 
Rodolfo Seguel a declarat că lup
ta poporului chilian pentru reve
nirea la un regim civil, democratic 
va continua.

din închisoare a 
Comandamentului 

Oamenilor Muncii

PLENARĂ. La Alger s-au des
chis lucrările plenarei C.C. al 
Partidului Frontul de Eliberare Na
țională sub președinția lui Chadli 
Bendiedid. președintele Republicii 
Algeriene Democratice si ~ 
lare. secretarul general al parti
dului. Pe agenda plenarei 
rează problema analizării proiectu
lui noii redactări a Cartei Națio
nale Algeriene — documentul pro
gramatic al revoluției algeriene.

NUMIRE. Regele Baudouin al 
Belgiei l-a numit, joi, pe Wilfried 
Martens în funcția de prim-minis- 
tru. în aceeași zi, premierul Mar
tens a făcut cunoscută componența 
noului gt/vern, format in urma ale
gerilor legislative anticipate de la 
13 octombrie.

POOU-

figu-

GENERALA A 
cu o largă majo- 
care cheamă Ar- 
Britanie să anga- 

i vederea găsirii

ADUNAREA < 
O.N.U. a adoptat i 
ritate o rezoluție 
gentina și Marea 1 
jeze negocieri in 
unei soluții pașnice și durabile la 
problemele existente intre cele 
două țări, incluzind toate aspecte
le privind viitorul Insulelor Mal- 
vine (Falkland). De asemenea, do
cumentul cere secretarului general

CONVORBIRI ANGOLEZO-AME-
RICANE. în baza înțelegerii inter
venite între guvernele R.P. Angola 
și Statelor Unite, la Lusaka au loc 

■ convorbiri intre reprezentanții 
celor două țări, destinate continuă
rii eforturilor de soluționare pașni
că a unor probleme care confrun
tă Africa australă.

DECES. Regizorul francez de 
film Andre Hunebelle. care a rea
lizat 38 de filme, a încetat din 
viață, la Nisa, in virstă de 89 de 
ani, transmite agenția Associated 
Press. Intre filmele realizate de el 
se numără „Cocoșatul" și „Fanto- 
nias", care au rulat și pe ecranele 
noastre. ,
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