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Sub semnul inflăcăratelor idei cuprinse in cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, al hotăririi de a contribui la înfăptuirea mărețelor 

obiective stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului, ieri s-a încheiat 

CONGRESUL ȘTIINȚEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
Primul Congres al Ști

inței si învătămintului 
si-a încheiat lucrările, la 
29 noiembrie, in Sala Pa
latului Republicii Socia
liste România.

In cursul dimineții de 
vineri, lucrările au fost 
reluate in plen sub pre
ședinția tovarășei acade
mician doctor inginer 
ELENA CEAUȘESCU, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului.

Prima parte a ședinței 
a fost condusă de tova
rășa Viorica Neculau, ad
junct al ministrului edu
cației si învătămintului.

în continuare, lucrările 
au fost conduse, de tova
rășul fon Ursu. membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-vicepre- 
sedinte al Consiliului Na
tional pentru Stiintă și 
Tehnologie.

în cadrul discuțiilor a- 
supra problemelor înscri
se pe ordinea de zi au 
luat cuvintul tovarășii 
loan Ioviț-Popescu. rec
torul Universității Bucu
rești. Carol Manitiu. di
rector general al Institu
tului central pentru in
dustria construcțiilor de 
mașini. Gcorgcta Nichita, 
prorector al Institutului 
agronomic Timisoara. Ni- 
colac Croitoru. secretar 
al Comitetului municipal 
București, al P.C.R.. Mă- 
rioara Lemne., secretar 
al Comitetului de partid 
de Ia Institutul de geo-, 
logie . si geofizică. Bucu
rești. Ion Dodu Bălan, 
profesor la Universitatea 
București. Constantin Ar
seni, președintele Acade
miei de stiinte medicale. 
Dan I’avelescu. secretar 
al C.C. al U.T.C.J Doina 
Ivan, director general al 
Institutului central de 
biologie. Oratiu Hoară, 
director al Liceului de 
mătematică-fizică ..loan 
Slavici" Arad. Julia Pe
trescu. directorul Insti
tutului de cercetări tex
tile. Marin Ivascu. direc

tor general al Institutu
lui central de fizică. Po- 
Iiana Cristescu. președin
tele Consiliului National 
al Organizației Pionieri
lor. Iosif Fodor. director 
al Institutului de cerce
tări si proiectări miniere 
Cluj-Napoca. Dumitru 
Ghișe. prorector al Aca
demiei ..Stefan Gheor
ghiu". Nicu Boboc, direc
tor general al Institutu
lui central de matema
tică. Valentina Dan. pro
rector al Universității 
Galati. Ion Buzescu, di
rector al Institutului na
tional de motoare ter
mice.

Dezbaterile s-au desfă
șurat în spiritul orientă
rilor de excepțională în
semnătate teoretică și 
practică, cuprinse în cu- 
vintarca rostită de secre
tarul general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în 
deschiderea Congresului 
științei și învățămîntului.

Participantii la congres 
au reafirmat sentimente
le de nețărmurită dra
goste. stimă si recunoș
tință. fată de tovarășul 
Nicola'e Ceaușescu. care, 
prin monumentala sa o- 
peră științifică, prin în
treaga activitate. îsi adu
ce o inestimabilă contri
buție’ la elaborarea si în
făptuirea politicii parti
dului si statului, la fun
damentarea’ planurilor și 
Programelor de dezvolta
re ecpnomico-sociălă a 
patriei, la mobilizarea- 
tuturor resurselor tării si 
stimularea energiilor si 
forțelor creatoare ale na
țiunii. la organizarea si 
conducerea operei istori
ce de edificare a socia
lismului si comunismului 
in România.

De la tribuna marelui 
forum, s-a dat o înaltă a- 
preciere magistralei cu- 
vintări ■ a conducătorului 
partidului si statului,
(Continuare 
in pag. a III-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A INTÎLNIT CU TOVARĂȘUL HANS KLEVEN,

președintele Partidului Comunist din Norvegia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, s-a intîlnit, vineri, eu to
varășul Hans Kleven, președintele 
Partidului Comunist din Norvegia, 
care, în fruntea unei delegații de 
partid, efectuează o vizită în țara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R.

Tovarășul Hans Kleven a mulțu
mit pentru invitația de a vizita 
România și a transfnis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetului Cen
tral al partidului, comuniștilor din 
țara noastră un salut cordial și cele 
mai bune urări. Totodată, oaspetele 
a dat o înaltă apreciere realizărilor 
obținute de poporul român, sub con
ducerea P.C.R., a secretarului său 
general, în edificarea noii societăți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate -și a adresat Comitetului Cen
tral al P.C. din Norvegia, comuniști
lor norvegieni un salut călduros și 
urări de succes în Întreaga activi
tate.

. în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, s-a procedat la o informare 
reciprocă asupra activității și preo
cupărilor actuale ale celor două par

tide și a avut loc un schimb de pă
reri în legătură cu dezvoltarea rela
țiilor dintre Partidul Comunist 
Român și P.C. din Norvegia, cu ul
timele evoluții ale vieții politice 
mondiale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești Internationale.

A fost exprimată satisfacția față 
de bunele relații de prietenie și so
lidaritate existente între cele două 
partide, relații bazate pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, încre
derii și stimei reciproce, respectării 
dreptului fiecărui partid de a-și ela
bora în mod independent, fără nici 
un amestec din afară, strategia și 
tactica sa revoluționară. în același 
timp, a fost evidențiată hotărîrea de 
a se acționa in continuare pentru 
dezvoltarea acestor raporturi, pen
tru amplificarea contactelor și 
schimburilor de păreri in probleme 
de interes comun.

S-a apreciat că dezvoltarea legă
turilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Norvegia este de natură să contri
buie la lărgirea și adincirea- priete
niei și colaborării dintre popoarele 
român și norvegian, dintre România 
și Norvegia, la extinderea conlu

crării dintre ele, atît pe plan bila- 
'teral, cit și pe arena internațională, 
în folosul celor două țări, al cauzei 
păcii și colaborării între toate po
poarele lumii.

Schimbul de vederi în probleme 
actuale ale vieții internaționale a 
pus în evidență îngrijorarea față de 
creșterea încordării în lume, ca 
urmare a c-ursei, înarmărilor, în pri
mul rind a celor nucleare, a exis
tenței numeroaselor conflicte și stări 
de tensiune, a crizei economice mon
diale. S-a apreciat că, în aceste con
diții, este necesară, mai mult ca 
oricind, unirea eforturilor tuturor 
statelor, indiferent de mărime sau 
orînduirea lor socială, pentru o con
lucrare mai activă, in scopul opririi 
cursului periculos al evenimentelor 
spre o catastrofă nucleară, pentru 
înfăptuirea dezarmării, in primul 
rind a celei nucleare, pentru re
luarea și consolidarea politicii de 
destindere, înțelegere, colaborare și 
pace în întreaga lume.

în acest context, s-a evidențiat 
importanța recentei întilniiri sovieto- 
americane lă nivel înalt de la Ge-
(Continuare in pag. a Vil-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului S.U.fl. la București

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, vineri, ne Roger Kirk, care

și-a prezentat scrisorile de acre
ditare in calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al

... -
Statelor Unite ale Ameficii. în 
țara noastră. (Continuare în pa
gina a Vil-a).

Relatări privind lucrările 

Congresului științei 

și învățămîntului 
în paginile 2, 4, 5, 6, 7

Angajament însuflețitor de a acționa cu înaltă 

competență și responsabilitate revoluționară 

pentru sporirea continuă a contribuției științei 

și învățămîntului la înfăptuirea politicii partidului

Cuvîntarea tovarășei Elena Ceaușescu
la încheierea lucrărilor congresului

Stimați tovarăși,
Lucrările Congresului științei și 

învățămîntului se încheie într-o 
atmosferă de puternic entuziasm 
și angajare patriotică, într-un spi
rit de deplină unitate în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, cu hotărîrea fermă a parti- 
cipanților la congres, a tuturor 
oamenilor muncii din cercetare și 
învățămînt de a face totul pentru 
îndeplinirea în cele mai . bune con
diții a marilor sarcini și răspun
deri care le revin în cadrul pro
cesului revoluționar de dezvoltare 
a forțelor de producție și promo
vare a progresului tehnico-știin- 
țific în întreaga viață economică 
și socială a țării. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“).

Dezbaterile care au avut loc în 
cadrul congresului au demonstrat 
caracterul larg democratic al a- 
cestui important forum al științei 
și învățămîntului, au ilustrat încă 
o dată, cu putere, marea superio
ritate a democrației noastre mun- 
citorești-revoluționare, care creea
ză condiții minunate pentru parti
ciparea activă, nemijlocită a oa
menilor muncii la conducerea tu
turor, domeniilor de activitate, a 
întregii societăți.

în cadrul dezbaterilor a fost 
analizată pe larg, în spirit critic 
și autocritic, activitatea desfășu
rată în aceste sectoare, s-au for
mulat numeroase propuneri pri
vind creșterea și mai puternică a 
rolului și contribuției științei și 
învățămîntului la dezvoltarea ge
nerală a țării, la întreaga operă de 
construcție socialistă din patria 
noastră.

Se poate aprecia că atît dezba
terile care au avut loc, cît și do
cumentele adoptate în unanimitate 
de congres exprimă voința și ho
tărîrea oamenilor de știință și din 
învățămînt de a acționa cu toată 
fermitatea pentru înfăptuirea po
liticii partidului, a indicațiilor și 
orientărilor cuprinse în cuvîntarea 
secretarului general al partidului, 
pentru realizarea neabătută a tu
turor sarcinilor ce le revin din ho- 
tăririle Congresului al XIII-lea al 
partidului, a Programului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. (Urale,

și aplauze puternice; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Așa cum s-a subliniat și în ca
drul congresului, putem privi cu 
îndreptățită mîndrie -marile reali
zări pe care poporul nostru, sub 
conducerea partidului, le-a obținut 
în anii construcției socialiste — 
inclusiv în cincinalul 1981—1985 
— în dezvoltarea industriei, agri
culturii, în toate domeniile vieții 
economice și sociale, în ridicarea 
nivelului de trai material și spiri
tual al întregii națiuni. (Aplauze 
puternice). împreună cu întregul 
nostru popor, oamenii din cerce
tarea științifică și din învățămînt 
au adus o contribuție importantă 
la aceste realizări, la tot ceea, ce

poporul nostru a înfăptuit și în
făptuiește pe pămîntul patriei, 
pentru progresul și înălțarea 
României socialiste, pentru bună
starea și fericirea întregii națiuni. 
(Aplauze puternice).

Fără îndoială că rezultatele din 
cincinalul pe care îl încheiem ar 
fi fost și mai însemnate dacă toa
te programele de cercetare și in
troducere a progresului tehnic s-ar 
fi realizat în întregime, dacă s-ar 
fi asigurat aplicarea mai opera
tivă în producție a rezultate
lor cercetărilor. Este necesar, 
de aceea, ca, în spiritul dezbate
rilor din congres, să se treacă cu 
hotărîre la măsuri concrete pentru 
lichidarea lipsurilor care s-au ma
nifestat și pentru ridicarea la un

nivel tot mai înalt a întregii acti
vități din aceste importante sec
toare ale construcției socialiste din 
patria noastră.

Noul cincinal, 1986—1990, asigu
ra, prin prevederile sale, conti
nuarea dezvoltării forțelor de pro
ducție, a industriei și agriculturii, 
a tuturor ramurilor economiei na
ționale, realizarea unei noi calități 
a muncii și vieții întregului nos
tru popor. înfăpțuirea în bune 
condiții a obiectivelor și sarcini
lor cincinalului — care vor asigu
ra dezvoltarea într-o etapă nouă, 
superioară a societății • noastre so
cialiste — cere unirea tot mai 
strî'nsă a forțelor întregului popor, 
mobilizarea largă a energiilor crea
toare ale tuturor oamenilor mun

cii, din toate sectoarele de activi
tate. în acest cadru, sarcini și răs
punderi deosebit de mari revin oa
menilor muncii din. cercetarea ști
ințifică și învățămînt, chemați să 
contribuie, prin întreaga lor ac
tivitate, la realizarea în bune con
diții a prevederilor planului de 
dezvoltare economică și socială a 
tării în noul cincinal și, în per
spectivă, pînă în anul 2000.

Unul din obiectivele principale 
ale dezvoltării noastre economice 
în perioada următoare îl consti
tuie realizarea programului de dez
voltare a energiei, de sporire și- 
punere deplină în valoare a poten
țialului energetic național. în a-
(Continuare în pag. a III-a)

Telegrama adresată 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele

Republicii Socialiste România
Mult stimate și iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,

Cu nețărmurită dragoste si profund respect, participantii Ia Con
gresul științei si invătămintului vă adresează cele mai calde mulțumiri 
pentru sprijinul statornic si orientarea nouă, revoluționară pe care Ie-ati 
dat., cercetării științifice si invătămintului din patria noastră, dezvol
tării lor in strinsă legătură cu viata, cu producția, cu ritmul înalt al 
progresului economic si social al tării în cele două glorioase decenii 
parcurse de la Congresul al IX-lea al partidului sub conducerea dum
neavoastră clarvăzătoare, inteleantă si cutezătoare.

P* n. adîncul inimii, vă exprimăm cele mai alese sentimente de 
nemărginită recunoștință pentru nobila si măreața dumneavoastră acti
vitate dedicată înfăptuirii idealurilor socialiste si comuniste ale poporu
lui român. Cu profundă admirație si aleasă prețuire, ținem să evocăm 
proeminenta dumneavoastră personalitate de conducător revoluționar în
cercat. pentru care slujirea fără preget a intereselor poporului constituie 
scopul suprem al vieții, de patriot înflăcărat, luptător neobosit pentru 
libertatea, suveranitatea si independenta patriei noastre, de eminent mi
litant al mișcării comuniste si muncitorești internaționale, de luptător 
neînfricat pentru pace in intreaga Iunie.

Continuind cu strălucire șirul marilor bărbați de stat ai neamului 
românesc, prezenta dumneavoastră in fruntea partidului si statului a 
deschis in istoria multimilenară a României o eră nouă, caracterizată 
prin cel mai accentuat dinamism, prin realizări fără precedent în toate 
domeniile vieții social-politicc. care au asigurat dezvoltarea impetuoasă 
a patriei noastre libere si independente. Toți fiii acestei țări sînt con- 
stienti si mindri de faptul că de numele, gindirea si acțiunea dum
neavoastră creatoare se leagă indestructibil marile succese dobindite în 
modernizarea economiei naționale. în dezvoltarea stiintei. învătămîntu- 
Iui Si_. culturii. în perfectionarea organizării si conducerii științifice a 
societății, in adincirea democrației socialiste. în ridicarea bunăstării ma
teriale si spirituale a întregului popor.

Neobosita dumneavoastră activitate consacrată afirmării României în 
viata internațională, inițiativele de colaborare, pace si dezarmare, forța 
ideilor dumneavoastră cutezătoare, justctca si umanismul principiilor 
pe care, cu neasemuită consecventă, le promovați în dialogul permanent 
cu conducători de partide si de state, cu personalități ale lumii con
temporane au asigurat tării noastre cel mai înalt respect, iar Pe .dum
neavoastră v-au impus in conștiința omenirii ca ne unul din cei mai 
proeminenti oameni poliției, promotor neabătut al cauzei progresului so
cial si păcii pe Planeta noastră.

Strălucit strateg al dezvoltării stiintei si învătămintului românesc, 
dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, 
ati conferit noi dimensiuni calitative Procesului complex de pregătire pen
tru muncă si viată a tinerei generații, de afirmare plenară. în întreaga 
viată cconomico-socială. a cuceririlor revoluției tehnico-stiintifice.

Stimularea puternică a invătămintului si cercetării științifice proprii, 
crearea unor condiții optime pentru multilaterala lor dezvoltare au asigu
rat ridicarea ne o treaptă superioară a potențialului creator national, 
creșterea contribuției tării noastre Ia îmbogățirea tezaurului mondial de 
valori, sporirea continuă a prestigiului României în lume.

CONGRESUL ȘTIINȚEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
(Continuare în pag. a VII-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI ȘTIINȚEI Șl ÎNVĂȚĂMINTULUI
Dezbaterile din secțiuni

Congresul științei și învătămîntului, 
larg și reprezentativ forum democratic, 
și-a desfășurat lucrările și în cele cinci 
secțiuni, in cadrul cărora a fost anali
zată activitatea din domeniul cercetării 
științifice, dezvoltării tehnologice, al edu
cării și pregătirii tinerei generații pentru 
muncă și viață, precum și sarcinile ce 
revin științei și invățămîntuiui în viito
rii cinci ani.

Participanții la dezbateri au dat o înal
tă apreciere cuvintării rostite de secreta
rul general al Partidului •• Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind că ea constituie un inepuizabil 
izvor de inspirație și în același timp o 
călăuză sigură pentru toți cei ce își des
fășoară activitatea în domeniul cercetării 
științifice și pe tărimul învătămîntului. 
S-a menționat, totodată, că, prin tezele, 
ideile și orientările pe care le cuprinde, 
cuvîntarea reprezintă o contribuție de 
cea mai mare însemnătate la dezvoltarea 
teoriei și practicii construcției socialiste 
și comuniste, la îmbogățirea gîndirii re
voluționare contemporane.

Cei. care au luat cuvintul au eviden
țiat, cu deosebită pregnanță, rolul esen
țial, decisiv al secretarului general al 
partidului în promovarea revoluției teh-

nico-științifice, în dezvoltarea pe baze 
noi a invățămîntuiui de toate gradele, la 
stabilirea cu clarviziune și înalt spirit 
patriotic, revoluționar, a direcțiilor de 
acțiune in acest domeniu de importantă 
primordială pentru făurirea noii orân
duiri sociale in România, reafirmînd 
nețărmurita dragoste, profunda stimă 
și recunoștință pe care întregul 
popor le nutrește față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, de numele si activitatea 
căruia sînt indisolubil legate destinul so
cialist și comunist al patriei, prezentul 
și viitorul ei luminos.

Vorbitorii au exprimat simțămintele lor 
de aleasă prețuire față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului Na
țional al Științei și Invățămîntuiui, sa
vant de renume mondial, care aduce o 
contribuție de cea mai mare însemnătate 
la dezvoltarea științei, învățămintului și 
culturii românești, la înfăptuirea politicii 
generale a partidului și statului nostru.

în cadrul dezbaterilor au fost analiza
te cu înaltă exigență și responsabilitate 
comunistă rezultatele obținute pină acum 
in promovarea și înfăptuirea revoluției 
tehnico-științifice. în dezvoltarea și mo
dernizarea învătămîntului, în integrarea

strînsă a acestuia .cu cercetarea și pro
ducția, asigurarea unei baze materiale tot 
mai puternice pentru progresul științei și 
al școlii românești. în același tifrip, au 
fost relevate lipsurile manifestate în di
ferite sectoare ale activității de cercetare 
și ale celei educative, cauzele care au 
generat apariția acestora, precum și mă
surile pentru înlăturarea lor.

în lumina orientărilor de mare perspec
tivă formulate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în magistrala cuvîntare rostită de la tri
buna acestui .înalt forum, în deplină con
cordanță cu noile obiective înscrise in 
Programul de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introducere a pro
gresului tehnic pe 1986—1990, pro
gram elaborat ne baza strategiei sta
bilite . de Congresul al XIII-lea al ' 
P.C.R., participanții au propus o serie 
de măsuri și acțiuni concrete, menite să 
asigure perfecționarea activității în toate , 
domeniile. Ei au subliniat, totodată, ne
cesitatea unei angajări ferme pe calea 
revoluției tehnico-științifice și și-au ma
nifestat hotărirea nestrămutată de a ac
ționa cti înaltă exigență și răspundere 
comunistă pentru introducerea mai rapi
dă în producție a rezultatelor cercetării 
și a tehnologiilor celor mai avansate, in

vederea ridicării calității și nivelului teh
nic al produselor, pentru organizarea în
tregii activități economice pe baza celor 
mai noi cuceriri ale cunoașterii umane.

Dezbaterile au evidențiat hotărirea fer
mă a oamenilor de știință, a slujitorilor 
școlii de a acționa cu întreaga capacitate 
de creație pentru transpunerea neabătută 
în viață a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a orientări
lor cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aducindu-și, astfel, o 
contribuție tot mai importantă Ia crește
rea rolului .cercetării și invățămîntuiui în 
dezvoltarea economico-socială a patriei, 
la "ridicarea permanentă, a nivelului de 
trai material și spiritual al întregului 
ponor.

în numele, comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii, participanții la con
gres l-au asigurat ne tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că în întreaga lor acti
vitate vor promova cu consecventă, ideile 
și. valorile umanismului socialist, spiritul 
revoluționar ca mod de gîndire și acțiu
ne. Ei 'au reafirmat, în același timp, do
rința fierbinte a poporului nostru de a 
trăi într-o lume fără arme și fără-războa
ie, într-o îume a păcii, înțelegerii și co
laborării.

Secțiunea pentru cercetare științifică,
dezvoltare tehnologică, introducerea

progresului tehnic și creșterea
eficienței economice

La dezbaterile din Secțiunea pentru cer
cetare științifică,, dezvoltare tehnologică, 
introducerea progresului tehnic și creșterea 
eficientei economice au luat cuvintul 
tovarășii Tănase Volintiru. Iacob Voia. 
Mihai Niculescu. Pavel Babiciu. Nicolae 
Andreeseu.' Cristofor Simionescu. Cristian 
Bărcă,. Horia Florian Vasilescu, Gheorghe 
Âldea. Mioara Dabiia. Carol Hartweg, Emil 
Măgureanu, Gheorghe Bujgoi, Iosif Bercia, 
Constantin Stroie. Doru Palade. Victoria 
Fieroiu. Alexandru Dingher. Seotimiu Ber
na. Kolozsvary Zoltan. Agripina Fica. Oc
tavian Juncu. Gheorghe Borhan. Vasile Dră- 
gănescu. Atanase Niculescu. Stefan Cornea. 
Andrei Roth. Stelian Murgășanu. Dumitru 
Andreeseu. Costin Rădulescu. Alexandru 
Galiceanu. Alexandru Berindan. Claudia 
Duță. Virgil Florea.

într-o atmosferă de puternică angajare, 
participanții. delegați din unități de cerce
tare si inginerie tehnologică, de proiec
tare. cadre de conducere si specialiști din 
industrie, învățămînt, organe centrale,’, re- 
prezentînd toate ramurile si șubramurile 
economiei naționale, si-au exprimat ade
ziunea la mobilizatoarele sarcini cuprinse 
în cuvîntarea rostită la Congresul stiintei 
si învătămîntului de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general al parti
dului nostru, si s-au angajat să acționeze 
cu toată abnegația si răspunderea. în spi
rit revoluționar, pentru realizarea sarcini
lor complexe care stau în fata stiintei ro
mânești în cincinalul viitor.

Vorbitorii au subliniat preocuparea con
stantă a. colectivelor de muncă din domeniul 
cercetării științifice si ingineriei tehnologice 
pentru realizarea unor tehnologii de mare 
productivitate, pentru mecanizarea., auto
matizarea si electronizarea proceselor de 
fabricație — fapt ce va conduce la creș
terea productivității muncii, a calității pro
ducției. la înnoirea acesteia, astfel încît ac
tivitatea de cercetare să contribuie la ri
dicarea bunăstării materiale si spirituale a 
națiunii noastre. în acest sens, vorbitorii 
s-au angajat să finalizeze în termen scurt 
si la înalt nivel calitativ cercetări menite 
să asigure dezvoltarea bazei de materii pri
me si de energie necesară economiei na
ționale in continuă dezvoltare, introducerea 
în fabricație a celor mai noi cuceriri în 
domeniile chimi&i, fizicii, matematicii și bio
logiei. Cercetătorii si-au manifestat hotă- 
rîrea de a elabora noi tehnologii si pro
duse în domeniul chimiei de sinteză fină 
si de mic tonai. al metalurgiei produse- ' 
lor speciale și al aplicațiilor laserelor, mi
croundelor. ultrasunetelor, plasmei, al in
gineriei genetice, al microelectronicii si de 
a pune în aplicare tehnologii moderne de 
prospectare geologică si exploatare a ză
cămintelor de minereu cu conținuturi uti
le scăzute sau aflate în condiții grele de 
exploatare.

, Participanții la dezbateri au apreciat. în
tr-un acord unanim, că stiinta si tehnolo
gia românească, beneficiind de permanen
ta si directa îndrumare a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om de știință, vor răspunde sar
cinilor trasate de partid pentru ridicarea 
patriei noastre oe noi culmi de progres 
si civilizație.

Relevind succesele obținute in îndepli
nirea sarcinilor cincinalului care se încheie 
participanții au analizat cu răspundere. în 
spirit critic si autocritic, munca’ desfășu
rată. mentionind neajunsurile care au fă
cut ca rezultatele obținute să nu fie tot

deauna la nivelul cerințelor, analizind cau
zele care au condus la ritmuri ale transfe
rului tehnologic inferioare celor impuse de 
revoluția tehnico-stiintifică contemporană, 
în egală măsură au fost criticate o serie 
de deficiente ne linia asigurării calității 
producției, a eficientei economice a rezul
tatelor cercetărilor științifice. S-a reliefat 
necesitatea de a dezvolta mai larg pro
grame interdisciplinare vizînd creșterea 
productivității muncii, realizarea unor pro
cese tehnologice cu consumuri reduse de 
materii prime și energie, folosirea pe scară 
mai largă a tehnicii de calcul, utilizarea 
mai eficientă a acesteia în domenii de im
portanță deosebită — cercetarea și proiec
tarea asistată de calculator, informatică in
dustrială, utilizarea mai intensă a tehno
logiilor modeme de mare eficiență.

Vorbitorii s-au angajat în numele colec
tivelor pe care Ie reprezintă să acționeze 
ca adevărati revoluționari, să muncească 
mai bine, mai eficient, să se preocupe con
tinuu de întărirea colaborării interdiscipli
nare pentru ca cincinalul ce urmează să 
marcheze tot mai multe rezultate de pres
tigiu ale stiintei românești.

în cadrul secțiunii s-au făcut' numeroa
se propuneri, menite să îmbunătățească 
munca de concepție. Să permită o mai rapi
dă înnoire a producției si creșterea efi- ■ 
ciehtei ecohoriiice. Din rîridul acestora' șe .2 
remarcă o serie de propuneri ce vizează 
căi de scurtare a ciclului cercetare-pro- 
iectare-oroductie. dezvoltarea intensivă a 
muncii de cercetare, folosirea mai eficien
tă a personalului si a bazei materiale, per
fectionarea cadrelor, stabilirea unei colabo
rări mai strînse între unitățile de cerce- 
tare-proiectare. participînd la o serie de 
programe complexe. îmbunătățirea activi
tății de tipizare si normare a consumu
rilor. realizarea 
care să asigure 
lui de calitate, 
din planurile de

Participanții la lucrările 
stienti de înalta cinste de a 
în epoca oe care cu mîndrie o numim 
„Epoca Ceaușescu11, și-au exprimat totala 
adeziune la politica internă si externă a 
partidului, a! cărei făurar neobosit și 
promotor revoluționar este secretarul 
general al partidului. t o v a r ă s u 1 
Nicolae Ceaușescu, care, de două decenii, 
conduce cu strălucire destinele tării. Tot
odată, 
munci 
realiza 
Stiinta
devărată forță de producție, pentru edifi
carea socialismului si comunismului De pă- 
mîntul patriei noastre, pentru ca în anul 

.2000 România să fie o tară multilateral dez
voltată.

în numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii, cercetători, proiectant!, 
muncitori; care îsi desfășoară activitatea be 
tărimul stiintei. tehnologiei, introducerii 
progresului tehnic, participanții s-au an
gajat să facă totul, sub directa îndru
mare a tovarășei academician doctor ingi
ner. Elena Ceaușescp, pentru transpunerea 
în viată a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, să-și sporească ne? 
contenit aportul la înfăptuirea Programu
lui partidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism.

sivă a agriculturii și obținerea unor pro
ducții mari, sigure și stabile, participanții 
Ia secțiune și-au exprimat' hotărirea de a 
intensifica cercetările în domeniul. ingine
riei genetice, al biotehnologiilor. al crește
rii potențialului productiv al pămîntului și 
ameliorării plantelor și animalelor, apli- 
cind în producție, cu operativitate și la 
scara întregii agriculturi, rezultatele' obți
nute.

Cu aleasă stimă și cea mai înaltă apre
ciere, participanții au evidențiat rolul 
hotăritor al. tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu în coordonarea 
cercetării românești, in organizarea sa pe 
bazâ moderne și eficiente, pentru a răs
punde exigențelor pe care conducerea par
tidului le-a pus în fața științei și tehno
logiei naționale. Au fost reliefate contri
buțiile , științifice remarcabile aduse de 
tovarășa Elena Ceaușescu la dezvoltarea 
unor domenii din chimie, de cea mâi mare 
însemnătate in asigurarea ■ bazei materiale 
a.agriculturii. • Vorbitorii au reliefat, de 
asemenea, importanța excepțională a vizi
telor de luctu pe care tovarășul, secretar 
general Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu le-au efectuat in unitățile 
de cercetare și producție din agricultură și 
silvicultură și au apreciat in mod deosebit 
orientările și indicațiile formulate cu aceste 
prilejuri, care au constituit baza îmbunătă
țirii programelor.de cercetare științifică și 
de introducere a progresului tehnic.

Participanții la lucrările secțiunii și-au 
exprimat acordul 
partidului, angajîndu-se să răspundă ple
nar sarcinilor ce rezultă din. hotărîrile

deplin față de politica

Secțiunea pentru

de standuri de încercări 
controlul creșterii nivelu- 
finantarea 
investiții.

unor cercetări

secțiunii, con
trai si a munci

si-au manifestat hotărirea de a 
cu întreaga lor capacitate pentru a 
obiectivele stabilite, astfel încît 
românească să acționeze ca o a-

Secțiunea pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară,

ape și mediu înconjurător
La lucrările Secțiunii pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară, ape și 
mediu înconjurător au luat cuvintul to
varășii Cristian Hera, Marian Iancules- 
cu, Veturia Ghederim, Ion Arișanu, Irina 
Vintilă, Lucian Stoian, Florea Bocșe. Pîrvan 
Parnia, Leonida Mihalache. Nicolae Iga, 
Marin Ungureanu. Ovidiu Popescu, Adriana 
Vicovan, Bedd Emerick, Alexandru Volcov, 
Ion Băloiu, Andrei Popa, Vasile Cardașol, 
Constantin Diaconu. Grigore Muscalu, 
Petre Baniță, Marcel Stanciu. Horia Iliescu.

într-o atmosferă de puternică angajare, 
participanții la lucrările secțiunii au expri
mat adeziunea la mobilizatoarele sar
cini cuprinse în magistrala cuvîntare 
rostită la deschiderea Congresului știin
ței și învățămintului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, hotărirea lor neabătută 
acționa ou maximă răspundere, în 
nou, revoluționar, pentru rezolvarea 
nilor complexe ce le revin pentru
ferea aportului cercetării și progresului 
tehnic la dezvoltarea agriculturii, indus
triei alimentare și silviculturii, gospodă
rirea rațională a apelor, asigurarea protec
ției mediului ambiant.

Relevind succesele obținute 
nirea sarcinilor cincinalului 
cheie, participanții au analizat

de a 
spirit 
sarci- 
creș-

în îndepli- 
care se în- 
cu răspun-

dere, în spirit critic și autocritic, munca 
desfășurată, insistînd asupra neajunsurilor 
și a cauzelor care 
măsurilor ce se impun 
narea generală a activității 
producție.

Vorbitorii au subliniat că 
răspundore sporită pentru 
producții vegetale și animale la nivelul 
celor mai bune realizări din lume? pentru 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, creșterea mai accentuată a 
productivității muncii. De asemenea, ei 
s-au angajat să amplifice cercetările pri
vind crearea de 
plante cu potențial' 
rezistente la frig și arșiță, la boli și dăună
tori, precum și linii și rase ameliorate de 
animale, de mare productivitate, cu ran
damente sporite de conversie a hranei. în 
același timp, cei care au luat cuvintul au 
arătat că vor dezvolta cercetările pentru 
realizarea de tehnologii modeme, de pro
ductivitate ridicată, cu consum redus de 
carburanți și energie, pentru mecanizarea, 
automatizarea și electronizarea proceselor 
de producție în industria alimentară.

Pentru a răspunde, în termen cit mai 
scurt, sarcinilor privind dezvoltarea inten-

le-au generat, asupra 
pentru perfecțio- 

de cercetare și

vor acționa cu 
obținerea unor

noi soiuri și hibrizi de 
sporit de producție.

Congresului al XIII-lea, din documentele 
Congresului științei , și învătămîntului. A 
fost aprobat în mod unanim „Programul 
de cercetare științifică, dezvoltare tehno
logică și de introducere a progresului teh
nic, in perioada 1986—1990“, elaborat sub 
directa îndrumare și coordonare a to
varășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului Natio
nal pentru Știință și Tehnologie, parte in
tegrantă a strategiei partidului de dezvol
tare intensivă a economiei naționale.

Participanții la lucrările secțiunii, și-âu 
exprimat,' cu adincă mîndrie patriotică și 
fierbinte recunoștință, bucuria de a fi 
contemporanii celei mai glorioase perioade 
din istoria poporului român. încrustată cu 
litere de aur in istoria națională drept 
„Epoca Ceaușescu", marcată puternic ,de 
înflorirea multilaterală a științei și invă- 
țămintului. Ca factori primordiali ai înain
tării societății noastre oe calea progresului 
și'civilizației.

Exprimind întreaga lor adeziune față de 
politica internă și externă a Partidului 
Comunist Român, promovată cu atîta clar
viziune și consecventă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul. general al 
partidului, președintele Republicii, partici
panții Ia lucrările secțiunii s-au angajat 
să acționeze cu toată energia pentru 
ca știința românească- să-și aducă întreaga 
contribuție la dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a tuturor domeniilor vieții sociale, 
pentru transpunerea exemplară în viață a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea al par
tidului..

învățămînt superior
și perfecționarea forței de muncă

în Secțiunea pentru învățămînt superior 
și perfecționarea forței de muncă au luat 
cuvintul tovarășii loan Anton. Viorel Barbu, 
Cameluța Beldie, Ludovic Păun. Rodica Vil- 
cu, Tiberiu Nicola, Ion Coteanu, Filofteia 
Negruțiu, Dan Hatmanu. Matei Ani, Lucia 
Jucu Atanasiu, Letiția Zahiu, Alecu Floa- 
reș, Vasile Vese, Nicolae Bărbulescu, Eu
genia Popa, Marius Motocu, Pusztay Kal
man, Emilian Bancu, Ion Drăgan. Dumitru 
Fodor. Mihai Teodorescu, Iulian Cîrțină, 
Gheorghe Băcanu. Teodor Magyar. Vic
toria Bistriceanu, Dumitru Șăndulescu, 
Virgil Gărduș, Moise Enciu, Constantin 
Oprită, Nicolae Călinoiu, Ion Cumpănaș.

Participanții și-au exprimat sentimente
le de profundă recunoștință și gratitudine 
față de ideile și orientările cuprinse în 
magistrala cuvîntare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în deschiderea lucrări
lor congresului, document de excepțională 
valoare teoretică si practică. ■ exprimind 
cu deosebită clarviziune științifică și forță 
prospectivă direcțiile de dezvoltare ale ști
inței și invățămîntuiui. în mod unanim, 
vorbitorii au dat glas adeziunii lor. la po
litica internă și externă a partidului și 
statului nostru, hotărîrii neclintite de a 
depune toate eforturile pentru că orientă
rile și indicațiile secretarului general al 
partidului, sarcinile ce le revin din isto
ricele documente ale celui de-al XIII-lea 
Congres al P.C.R. să fie îndeplinite exem
plar. A fost subliniat faptul- că strălucitul 
exemplu de muncă plină de abnegație, de 
dăruire și pasiune 
dire cutezătoare 
Nicolae Ceaușescu, 
în cei 20 de ani de cînd se află în frun
tea partidului șl a tării, constituie modelul 
înalt și pilduitor, forța mobilizatoare a 
Oamenilor muncii din domeniul învățămîn- 
tului superior și al cercetării științifice 
pentru ridicarea pe o treaptă superioară a 
întregii lor activități puse în sluiba instru
irii temeinice și educării comuniste a stu
denților, a formării lor multilaterale pen
tru muncă și viață.

Cadrele didactice universitare și cerce
tătorii științifici au adus un vibrant oma
giu tovarășei academician doctor*  inginer 
Elena Ceaușescu, militant de seamă al 
partidului, eminentă personalitate a știin
ței românești și mondiale, pentru înalta 
competență și exemplara dăruire cu care 
coordonează și îndrumă munca de cerceta
re, învățămîntul și cultura din patria 
noastră.

Reliefind caracterul complex al integrării 
învățămintului superior cu cercetarea ști
ințifică, munca productivă și viața social- 
politică, numeroși vorbitori au arătat că, 
sub conducerea nemijlocită a organelor și 
organizațiilor de partid, instituțiile de in- 
vățămînt superior au pregătit 
specialiști 
competentă 
dezvoltare 
didactice șl 
superioare, 
ciaiișți din 
ționat teme inspirate din necesitățile strin
gente ale economiei, științei și culturii, 
care 7- integrate programelor naționale de

revoluționară, de gîn- 
ale tovarășului 
manifestate pregnant

numeroși 
care participă cu pasiune și 
la realizarea programelor de 
multilaterală a patriei. Cadre 
cercetători din domeniul școlii 
împreună cu Studenți și Spe- 
uzine și întreprinderi, au solu-

Secțiunea pentru 
profesional

La Secțiunea pentru învățămînt liceal, 
profesional si de maiștri au luat cuvintul 
tovarășii Domnica Alexandrescu. Toader 
Bădeliță, Marin Năstasie, Adriana Pleșa, 
Floarea Leuștean. Ștefan Motcă. Aurelia 
Catană. Elena Mihai. Vasile Bolog. Valeria 
Moraru. Purțuc Dumitru, Elena Bărbules
cu. Ieremia Catargiu. Valeria Petrec. 
Gheorghe Beleuz. Ana Rubel, Daniela

cercetare științifică, Inginerie tehnologică 
și introducere a progresului tehnic — au 
contribuit la ridicarea tehnicității și a ni
velului calitativ al producției, a competi
tivității produșelor, la reducerea importu
rilor. în acest context, a fost evidențiat 
aportul Ministerului Educației și învătă
mîntului și Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie Ia perfecționarea ca
drelor din toate sectoarele de activitate. 
Pe . această linie, s-a evidențiat îmbunătă
țirea sistemului de doctorat, care, din acest 
an, asigură o mai bună orientare cu teme 
de interes major, menite să rezolve pro
bleme prioritare ale următorului cincinal. 
Vorbitorii, au pus în evidență măsurile 
concrete ce se impun în vederea aplicării 
în practică, cu tot mai multă eficientă, a 
celor mai recente cuceriri ale 
tehnologiei.

Analizind In spirit critic și 
munca din domeniul procesului 
educativ, al pregătirii cadrelor, 
au menționat existența unor 
între care lipsa unui stil de muncă ănga- 
jant in activitatea desfășurată de unii 
membri ai corpului didactic, cercetători, 
studenți, care au obligația de a-și îndeplini 
sarcinile exemplar, într-un climat de or
dine și disciplină desăvîrșită. Au fost, de 
asemenea, semnalate insuficienta utilizare 
a bazei tehnico-materiale, unele carențe 
în antrenarea studenților la lucrări apli
cative de mare complexitate.

Numeroși vorbitori au făcut propuneri 
valoroase vizînd .îmbunătățirea nomencla
torului de specializare, în consens cu dez
voltarea științei și tehnicii, precum și cu 
necesitatea calificării complexe, multilate
rale a viitorilor absolvenți. In cadrul aces
tor preocupări au fost relevate sarcinile 
deosebite ce revin organelor și organiza
țiilor de partid din facultăți, asociațiilor 
studenților comuniști, cu privire la orga
nizarea muncii productive, activităților 
politico-ideologice și tehnico-științifice, 
necesare ridicării calității întregului proces 
instructiv-educativ. Ei au propus, totodată, 
aplicarea unor planuri de învățămînt îm
bunătățite, consolidarea pregătirii studen
ților in domeniul disciplinelor fundamen
tale și tehnice, perfecționarea sistemului 
de admitere în învățămîntul superior. O 
serie de alte propuneri s-au referit și la 
îmbunătățirea unor acte normative referi
toare la munca tineretului universitar și a 
cadrelor didactice, cum ar fi reglementarea 
activității practice a studenților, cu preci
zarea sarcinilor ce revin unităților econo
mice, de cercetare și din domeniul invă- 
țămîntului.

Toți vorbitorii și-au exprimat 
mentul hotărît de a ridica nivelul calității 
procesului instructiv-educativ, al cercetă
rii științifice și practicii productive, al di
feritelor forme de pregătire a viitorilor 
specialiști — cetățeni cu o înaltă conștiin
ță socialistă, făuritori ai dezvoltării econo
mico-sociale a țării in cincinalul 1986—1990 
și ai obiectivelor stabilite pină în anul 
2000, participanți activi la măreața operă 
de construire a socialismului și comunis
mului în România.

Participanții au dat glas adeziunii 
tuturor cadrelor didactice si elevilor 
fată de ideile de excepțională însem
nătate cuprinse in cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunișt Român, rostită'la des
chiderea Congresului stiintei și învătămîn
tului. exprimîndu-si hotărirea fermă de a 
munci cu răspundere si abnegație, cu pa
siune si devotament pentru înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hotărîri ale celui 
de-al XIII-lea Congres al P.C.R.

Vorbitorii au exprimat. în mod unanim, 
sentimentele de dragoste si recunoștință 
fierbinte ne care toti slujitorii scolii, părin
ții si elevii le poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru uriașa muncă 
desfășurată de peste douăzeci de ani in 
conducerea destinelor tării, pentru exem
plul viu ce-1 oferă, de înflăcărat revolu
ționar si ilustru patriot, ce îsi dedică în
treaga viată sf activitate operei de dez
voltare multilaterală a patriei, promovării 
cu consecventă a idealurilor de pace. Si 
înțelegere intre popoare. De asemenea, a 
fost relevată, cu pregnantă contribuția de
cisivă a secretarului genera] al partidului 
în procesul de modernizare a învătămîntu
lui, românesc, de așezare a lui ne baze noi. 
revoluționare pentru dezvoltarea scolii .în 
strînsă legătură cu viata, producția, si cer
cetarea . științifică, cu practica social-bo- 
Iitică. în consens cu noile'.cerințe calitative 
ale dezvoltării economico-sociale a tării.

Participanții la dezbateri au exprimat 
omagiul si recunoștința fierbinte fată de 
tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceausescu, eminentă personalitate a vieții 
politice si științifice, savant de renume 
internațional, pentru contribuția hotăritoare 
adusă la progresul stiintei si culturii româ
nești. pentru competenta si grija manifes
tate în îndrumarea si conducerea învătă
mîntului.

Analizind cu spirit de exigență comunistă 
problemele majore ale învătămîntului li
ceal. profesional si de maiștri, participanții 
au evidențiat rolul important al acestuia 
în pregătirea multilaterală a forței de 
muncă. în concordantă cu cerințele ramu
rilor si sectoarelor economiei naționale, 
ale tuturor județelor tării. Totodată, vor
bitorii au relevat eforturile întreprinse de 
partidul si statul nostru pentru asigurarea 
condițiilor didactico-materiale necesare 
modernizării învătămîntului liceal, profe
sional si de maiștri, pentru aplicarea fermă 
a măsurilor privind integrarea .organică a 
acestuia cu cercetarea, producția si viata 
social-politică, fapt ce a permis o creștere 
a eficientei întregului proces instructiv- 
educativ.

Aplicîpd neabătut în viată politica parti
dului privind dezvoltarea si perfecționarea 
continuă a învătămîntului. participanții la 
dezbateri s-au referit la eforturile depuse 
de personalul didactic si elevii din unită
țile de învățământ cu acest profil în ob
ținerea unor rezultate. cît mai bune în ac
tivitatea de pregătire teoretică si practică, 
de educare comunistă si patriotică a tine
rei generații, centru integrarea optimă a 
acesteia în producție si viata social-poli
tică/ S-a relevat, .totodată, oportunitatea 
măsurilor întreprinse în ultimii ani. ca ur
mare a orientărilor si indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. cu privire la mai 
buna pregătire pentru meserie si a crește
rii răspunderii unităților economice si a 
celor de învățămînt în pregătirea calitativă 
si ca structură a forței de muncă.

Vorbitorii au făcut aprecieri referitoare 
la îmbunătățirile aduse programelor si ma
nualelor școlare prin mai judicioasa încor
porare în conținutul acestora a noilor re
zultate ale cercetării științifice si tehnolo
gice. prin asigurarea interdisciplinaritătii 
si o mai largă accesibilitate a cunoștințe
lor transmise.

Participanții au relevat că în ultima pe
rioadă a crescut rolul formativ-politic al 
învătămîntului liceal crin contribuția adu
să de profesori în direcția valorificării dis
ponibilităților educative ale disciplinelor de 
învățămînt. pentru formarea la elevi a unor 
convingeri științifice despre natură si so
cietate. De asemenea, vorbitorii s-au refe
rit la creșterea rolului predării limbii si li
teraturii române, a istoriei patriei, in în
sușirea de către elevi a tezaurului cultu
rii. în educarea acestora în spiritul dem
nității naționale si mîndriei patriotice fată 
de lupta ponorului nostru pentru libertate 
Si ,dreptate, centru edificarea noii societăți 
socialiste. In același timp, s-a subliniat că 
perfecționările aduse programelor si ma
nualelor de stiinte sociale. în lumi
na documentelor programatice ale 
Congresului al XIII-lea al P.C.R.. 
se concretizează în sporirea rolului școlii. în 
educarea elevilor în spiritul ideologiei 
partidului nostru. în însușirea de către 
aceștia a politicii sale interne și externe, 
în aprofundarea cunoașterii și înțelegerii 
contribuției Partidului Comunist Român, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la soluțio
narea problemelor majore ale lumii con
temporane.

Participanții la dezbateri au evidențiat 
rezultatele deosebite obținute în organiza
rea și desfășurarea concursurilor școlare pe 
discipline și meserii, în pregătirea elevilor 
pentru competițiile internaționale deL ma- 
temațică, fizică și chimie, ale căror per
formanțe au confirmat valoarea școlii 
românești pe plan mondial.

Remarcîndu-se spiritul de disciplină și 
angajare al tineretului, colaborarea fruc
tuoasă. intre școală și organizația U.T.C., 
vorbitorii au subliniat contribuția elevilor 
la realizarea unor, obiective de investiții 
pe șantiere naționale, la campaniile agri
cole. la dezvoltarea și autogospodărirea 
bazei materiale a învățămintului, în acti
vitatea cultural-artistică desfășurată în ca
drul Festivalului național „Cintarea Româ
niei", precum, și în competiția sportivă de 
masă „Daciada".

în spirit constructiv, critic și autocritic, 
de analiză exigentă, participanții au făcut 
propuneri privind perfecționarea procesu
lui de instruire și educare a elevilor din 
învățămîntul liceal, profesional și de 
maiștri, îmbunătățirea în continuare a 
planurilor de învățămînt prin introducerea 
unor noi discipline de studiu, prin creș
terea numărului de ore la disciplinele 
fundamentale. O serie de propuneri au vi
zat perfecționarea structurii anului școlar, 
a programelor și manualelor, reanalizarea 
rețelei învățămintului liceal și profesional 
și a nomenclatorului de meserii, în strînsă 
legătură cu cerințele actuale și de perspec
tivă ale dezvoltării economico-sociale a 
tării.

Participanții au exprimat angajamentul 
ferm al tuturor celor pe care îi reprezintă, 
de a acționa cu înaltă răspundere comu
nistă pentru a traduce în viață hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al partidului, de a 
face totul ca școala să răspundă cu cinste 
mărețelor sarcini ce-i revin în creșterea și 

- educarea patriotică, revoluționară a tinerei 
generații a României socialiste.

Secțiunea pentru învățămînt preșcolar, 
primar și gimnazial

științei și

autocritic 
instructiv- 
dezbaterile 
neajunsuri,

angaja-

învățămînt liceal, 
și de maiștri

Boboc. Marin Sandu. Mariana Răduțiu. Eu
gen Pleșca. Domnica Murgoci. Alexandru 
Mureșan. Aurora Costeschi. Ana Meșteru, 
Nicolae Șerban. Petru Ignat. Niculae 
Sirbu. Luminița Bădiliță. Ion Stoichici, Li
liana Mihăilă. Gheorghe Bărbatu. Cornelia 
Albu. Chita Popovici. Teodor Marian. Du
mitru Popescu. Maria Săvescu. Stefan 
Tatăy. Maria Danciu. Andrei Bălan și Ni
colae Andrei.

tn cadrul Secțiunii pentru învățămînt 
preșcolar, primar și gimnazial au luat cu
vintul tovarășii Nicolae Andronache, Rodica 
Marin. Angelica Barbu, Georgeta Grozav, 
Liliana Covlea, Elena Tătaru, Georgeta Be- 
jan, lancu Bunoiu, Cecilia Boerescu, Vio
rica PiScoi, Emanuel N.ichita, Natalia Jipa, 
Vasile Simoca, Virgilia Ciobanu, Marcel 
Vrînceanu, Elsa Wolff, Dumitra Tilici, 
Ghena Dobre, Gheorghe Dobrescu. Ștefan 
Bența, Ion Urea, Minodora Selagea, Con
stanța Niculescu, Elena Marinescu, Euge
nia Măndița, Elena Ungureanu, Florea 
Șas, Lucreția Bărbulescu, Maria Petrașcu, 
Eva Lopohoș, Ecaterina Drăghici, Ion Ho- 
bana, Vasile Posmagiu, Rodica Beșleagă, 
Constantin Răducu, Elena Condrea, Elena 
Marin.

Punînd în evidență dezvoltarea fără pre
cedent a invățămîntuiui românesc în ul
timii 20 de ani, ca rod al gîndirii clarvă
zătoare, profund novatoare și științifice a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, participan
ts au dat o înaltă apreciere ideilor do 
inestimabilă valoare teoretică și practică 
cuprinse în cuvîntarea rostită de secreta
rul general al partidului la deschiderea 
Congresului științei și învățămintului. Vor
bitorii și-au exprimat vibranta lor recu
noștință față de ctitorul școlii românești 
moderne, tovarășul Nicolae CeauseScu. 
pentru contribuția sa hotăritoare la așeza
rea pe baze noi, științifice, militant-revo- 
luționare a învățămintului de toate grade
le, în strînsă legătură cu sarcinile con
strucției socialiste.

Cadrele didactice din învățămîntul pre
școlar, primar și gimnazial au adus un vi
brant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru deosebita sa contribuție Ia stimu
larea gîndirii și creației tehnico-științifice 
românești, la perfecționarea învătămîntu
lui, la formarea și educarea cadrelor nece
sare tuturor domeniilor de activitate.

Exprimîndu-și deplinul acord cu docu
mentele supuse dezbaterii și aprobării 
Congresului științei și învățămintului, vor
bitorii au subliniat că acestea vor asigu
ra însușirea mai temeinică de către tine
retul școlar a cunoștințelor, pregătirea și 
educarea acestuia pentru muncă și viață.

Reliefînd rezultatele obținute în dezvol
tarea și modernizarea învătămîntului de 
toate gradele, participanții Ia dezbateri au 
apreciat eforturile depuse de toți slujitorii 
școlii pentru aplicarea în practică a sarci
nilor stabilite de conducerea partidului și 
statului nostru, a orientărilor, tezelor-și 
ideilor secretarului general al partidului 
pe linia perfecționării continue â învătă
mîntului românesc. Ei au raportat că în 
învățămîntul preșcolar au fost cuprinși 
aproape toți copiii în vîrstă de 5 ani, iar 
în învățămîntul primar și gimnazial s-a 
reușit școlarizarea, practic, a tuturor ele
vilor ; a crescut preocuparea cadrelor di
dactice pentru însușirea temeinică a lim
bii și literaturii române de către toți co
piii țării, a istoriei și geografiei patriei, a 
disciplinelor științifice fundamentale ; s-au 
întărit caracterul practic-apiicativ al pro
cesului instructiv-educativ, activitatea de 
educare prin și pentru muncă a preșcola
rilor și elevilor ; se desfășoară o amplă 
activitate de formare și dezvoltare, la 
preșcolari și elevi, a sentimentelor de dra
goste nețărmurită față de patrie, partid și 
popor, față de cel mai iubit fiu al națiu
nii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de educare a acestora, de Ia cea mal fra
gedă vîrstă. în spiritul prieteniei si frăției

dintre toți copiii, fără deosebire de națio
nalitate, în spiritul păcii și înțelegerii în
tre popoare.

S-au subliniat buna colaborare existentă 
între unitățile de invătămînt si organiza
țiile „Șoimii patriei" și pionieri, sprijinul 
primit din partea comitetelor culturii ’ si 
educației socialiste, a organizațiilor de sin
dicat. comitetelor si comisiilor de femei, 
comitetelor cetățenești de părinți si a între
prinderilor în desfășurarea, activităților 
educative. în asigurarea și buna gospodă
rire a bazei didactico-materiale a grădini
țelor și școlilor. >

In cuvintul lor. vorbitorii au analizata în 
spirit critic si autocritic, o seamă de nea
junsuri existente în activitatea unităților 
de invătămînt. subliniind necesitatea depu
nerii unor eforturi mai susținute pentru 
creșterea eficientei instructiv-educative a 
lecțiilor si utilizarea unor metodologii 
adecvate particularităților de vîrstă si ca
pacităților de asimilare ale elevilor, astfel 
încît aceștia să parcurgă anii de scoală cu 
rezultate cît mai bune, pentru orientarea 
lor școlară si profesională spre meserii din 
domenii prioritare ale economiei naționa
le. pentru pregătirea lor corespunzătoare 
pentru muncă si viată. Vorbitorii au făcut 
propuneri vizînd perfecționarea în conti- 
fnrat"e a programelor si manualelor școlare, 
selectionarea mai judicioasă a cunoștințe
lor în funcție de posibilitățile de asimilare 
ale elevilor, asigurarea viitoarelor cadre 
didactice cu o temeinică pregătire de spe
cialitate si pedagogică, precum si necesi
tatea apariției mai multor lucrări meto- 
dico-didactice. în sprijinul oamenilor de la 
catedră, o mai mare preocupare pentru 
generalizarea experienței pozitive. De ase
menea. s-au formulat propuneri în legă
tură cu îmbunătățirea planurilor de învă- 
tămînt. introducerea, mai devreme, a stu
dierii istoriei si geografiei patriei, la ciclul 
primar, transmiterea unor cunoștințe acce
sibile de fizică si chimie începînd cu clasa 
a V-a. întărirea studiului disciplinelor ști
ințifice fundamentale, precum si continua
rea oro.cesului de descongestionare a ma
nualelor școlare si corelare interdisciolina- 
ră. A fost subliniată, totodată, necesitatea 
înlăturării unor neajunsuri din activitatea 
cu preșcolarii si elevii, sporirii răspunderii 
cadrelor didactice fată de formarea lor în 
spiritul concepției științifice, materialist
dialectice despre natură si societate, pen
tru realizarea unui salt calitativ în orga
nizarea si desfășurarea procesului instruc
tiv-educativ prin promovarea unor tehno
logii didactice moderne.

Relevind politica școlară științifică, 
sprijinul substantial si constant pe care 
partidul și statul nostru îl acordă învătă
mîntului. dezvoltării si modernizării aces
tuia. participanții la dezbateri s-au angajat 
să muncească fără preget pentru a-si aduce 
o cît mai mare contribuție la înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin în ca
drul amplului proces instructiv-educativ de 
ridicare continuă a nivelului de pregătire 
al elevilor din învățămîntul preșcolar, pri
mar si gimnazial. Toti cei prezenti s-au 
angajat. în numele colectivelor pe care 
le-au reprezentat, să facă totul centru 
transpunerea în viată a documentelor Con
gresului al XIII-lea al P.C.R.. a prețioase
lor indicații cuprinse în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la Congresul 
stiintei si învătămîntului. a măsurilor 
adoptate de acest forum al cercetătorilor 
si educatorilor.

programelor.de
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LUCRĂRILE CONGRESULUI ȘTIINȚEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Cuvintarea tovarășei Elena Ceaușescu
la încheierea lucrărilor congresului

(Urmare din pag. I)

ceasta direcție, cercetarea științi
fică trebuie să aducă o contribu
ție importantă, prin elaborarea de 
noi soluții și tehnologii, care să a- 
sigure sporirea randamentelor cen
tralelor electrice pe cărbune și hi
dro, să grăbească punerea în func
țiune a centralelor nucleare, inten- 
sificînd, în același timp, studiile 
pentru trecerea la noile generații 
de reactori, inclusiv cu neutroni 
rapizi. O contribuție însemnată tre
buie să aducă cercetarea la per
fecționarea tehnologiilor pentru 
utilizarea surselor neconvenționale 
de energie, precum și la descope
rirea și folosirea de noi resurse 
energetice.

O dată cu creșterea producției de 
energie, cercetarea trebuie să 
elaboreze cele mai raționale nor
me de consum energetic, să con-, 
tribuie la perfecționarea instalații
lor de recuperare și refolosire, la 
înlocuirea tehnologiilor mari con
sumatoare de energie, încît să se 
asigure, pe această cale, reducerea 
consumului de energie și combus
tibil cu cel puțin 20 la sută.

In vederea realizării în bune 
condiții a programului privind 
dezvoltarea bazei de materii prime 
trebuie să se pună un accent deo
sebit pe elaborarea de soluții și 
tehnologii care să asigure înfăp
tuirea integrală a prevederilor 
programului geologic, în scopul, 
descoperirii și valorificării de noi 
resurse de materii prime și ener
getice, urmărindu-se ca volumul 
noilor rezerve să depășească ex
tracția planificată în viitorul cin
cinal. Vor trebui extinse prospec
țiunile pentru descoperirea de noi 
rezerve de hidrocarburi, de ză
căminte de cărbuni, de minereuri 
feroase și metale neferoase, precum 
și de substanțe nemetalifere.

De asemenea, cercetarea științi
fică trebuie să contribuie activ la 
înfăptuirea în bune condiții a pro
gramelor de valorificare superioa
ră a materiilor prime și materia
lelor, de realizare a noi materia
le și tehnologii cu caracteristici ^ti- 
perioare și de ridicare a parame
trilor tehnici și calitativi ai pro
duselor. Astfel, în metalurgie este 
necesar să fie lărgite și mai mult 
cercetările pentru perfecționarea 
tehnologiilor de elaborare a oțelu
rilor speciale și asigurarea unui co
eficient de scoatere în producția 
de laminate de peste 90 la sută.

(Urmare din pag. I)
care, ue temeiul unei analize 
de o deosebită profunzime, stabi
lește direcțiile de bază in orien
tarea pe mai departe a întregii 
activități din domeniul științei si 
al invătămîntului. constituind un 
însufletitor program de acțiune 
pentru intensificarea cercetării si 
perfectionarea muncii instructiv- 
educative.

Delegații si invitații la con
gres au adus un ' respectuos 
omagiu activității tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. eminent om politic, 
ilustru savant, de largă recunoaș
tere internațională, care, cu remar
cabilă competentă, cu fierbinte de
votament' patriotic si revoluționar, 
îndrumă permanent. nemiilocit. 
amplul proces de înfăptuire a poli
ticii partidului si statului in do
meniul științei, invătămîntului și 
culturii. i

Participantii la dezbateri au dat 
t expresie adeziunii depline a tuturor 

Vor trebui extinse cercetările pen
tru asimilarea de noi produse, sor
timente și mărci de oțeluri tipiza
te, necesare industriei de vîrf și 
altor ramuri ale economiei națio
nale. Totodată, vor trebui intensifi
cate cercetările pentru realizarea 
producției de cocs cu folosirea în- 
tr-un procent mai mare a cărbu
nilor slab cocsificabili sau necoc- 
sificabili, precum și pentru valo
rificarea minereurilor de fier' și 
mangan mai sărace în substanțe 
utile.

în chimie trebuie perfecționate 
tehnologiile existente și elaborate 
noi tehnologii care să ducă la 
creșterea gradului. de valorificare 
a țițeiului, gazului metan și ga
zelor de sondă, la chimizarea căr
bunilor și gudroanelor de cocserie. 
Ia obținerea de hidrocarburi chi- 
mizabile din biomasă și alte sur
se nepetroliere. Este necesar, tot
odată, să fie dezvoltate cercetări
le ' pentru realizarea de noi sorti
mente superioare de materiale 
plastice, cauciucuri, fire sintetice, 
medicamente, coloranți, cataliza
tori și alte produse ale chimiei de 
sinteză fină. în același .timp, cer
cetarea trebuie să acționeze cu mai 
multă hotărîre în direcția moder
nizării și perfecționării tehnologii
lor din industria chimică anorga
nică, a îngrășămintelor și meta
lurgiei neferoase, în scopul redu
cerii consumurilor de energie și 
materii prime, precum și al creș
terii gradului de extracție a sub
stanțelor utile.

în construcția de mașini — Care 
are un rol important în introdu
cerea tehnicii noi și modernizarea 
forțelor de producție — cercetarea 
va trebui să pună un accent deo
sebit pe realizarea de mașini, uti
laje, echipamente, instalații și li
nii tehnologice cu performanțe ri
dicate de mare productivitate. Se 
impune să fie dezvoltată cerce
tarea în domeniul producției de 
mașini-unelte cu comandă numeri
că, să se înfăptuiască întocmai pre
vederile programului de dezvolta
re a microelectronicii, a tehnicii de 
calcul, mecanicii fine și optice, de 
realizare a unei game largi de 
echipamente de automatizare com
plexă.

în toate ramurile industriale — 
precum și în construcții și trans
porturi — cercetarea trebuie să 
contribuie nemijlocit la înfăptuirea 
indicilor cantitativi și calitativi ai 
planului cincinal, la promovarea 
susținută a progresului tehnic și 

slujitorilor științei si scolii la po
litica internă si externă a partidu
lui si statului nostru, care cores
punde în cel mai inalt grad inte
reselor si aspirațiilor supreme de 
progres si bunăstare, de pace. înțe
legere si colaborare internațională 
ale poporului român.

în cuvintul lor. vorbitorii au în
fățișat activitatea plină de dăruire 
desfășurată de oamenii muncii din 
cercetare, inginerie tehnologică si 
proiectare. din invătămintul de 
toate gradele, pentru Îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin 
din documentele Congresului al 
XIII-lea al partidului, din progra
mele speciale âdoptaie. in vederea 
sporirii aportului științei și școlii 
românești la realizarea grandioase
lor obiective ale construcției so
cialiste în patria noastră.

în același timp, exprimînd acor
dul unanim fată de conținutul do
cumentelor supuse dezbaterii si 
aprobării congresului, participantii 
s-au angaiat. in numele tuturor 
celor ce muncesc în aceste domenii 
de cea mai mare importanță, să ac-

creșterea productivității muncii în 
întreaga economie. Potrivit preve
derilor planului unic de dezvolta
re economico-socială pe perioada 
1986—1990 va trebui ca, pe sea
ma progresului tehnic, în noul cin
cinal să se asigure circa 55 la sută 
din sporul planificat al productivi
tății muncii.

Este necesar, de asemenea, ca 
cercetarea să-și sporească aportul 
la realizarea în bune condiții a 
prevederilor din programul de in
troducere a progresului tehnic, de 
înnoire și modernizare a produse
lor și ridicare a nivelului tehnic 
și calitativ al acestora, astfel încît 
cea mai mare parte a produselor 
pe care le realizează industria 
noastră socialistă să fie de un ni
vel tehnic ridicat, iar unele dintre 
ele chiar să devanseze nivelul ca
litativ al celor mai bune produse 
similare realizate pe plan mondial. 
(Vii aplauze).

în toate ramurile se impune să 
fie promovată mai ferm, în con
formitate cu. prevederile legii, ac
tivitatea de tipizare, standardizare 
și normare tehnică. .Va trebui să 
se asigure limitarea la strictul ne
cesar a numărului tipurilor de 
bază și precizarea domeniilor de 
folosință a acestora, realizarea 
produselor într-o concepție modu
lară, unificarea constructivă a ele
mentelor și subansamblelor, a tu
turor produselor, liniilor și insta
lațiilor tehnologice.

Noul cincinal prevede obiective 
și sarcini deosebit de importante 
în legătură cu dezvoltarea agricul
turii și înfăptuirea noii revoluții 
agrare în țara noastră. în vederea 
obținerii unor producții sporite de 
cereale și plante tehnice vor tre
bui dezvoltate cercetările pentru 
crearea de noi soiuri și hibrizi de 
plante cu potențial de producție 
ridicat și rezistenți la intemperii, 
în horticultura se vor crea noi so
iuri de mare productivitate, care 
să conțină cantități tot mai mari 
de substanțe nutritive. în zooteh
nie, cercetarea va trebui să contri
buie la ameliorarea genetică a ra
selor de animale și la crearea de 
noi specii care să asigure o pro
ducție sporită. De asemenea, va 
trebui intensificată cercetarea în 
vederea combaterii degradării so
lului, a sporirii fertilității și capa
cității sale productive.

Cercetarea trebuie să acorde o 
atenție deosebită problemelor le
gate de perfecționarea activității

Desfășurarea
tioneze cu pasiune, cu întreaga răs
pundere. pentru transpunerea în 
viată a luminoaselor orientări si 
idei cuprinse în cuvintarea secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru realiza
rea obiectivelor privind intensifica
rea și perfecționarea continuă a ac
tivității în știință și învățămint, 
parte inseparabilă a Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

La propunerea prezidiului, care 
a informat că in cadrul dezbateri
lor, in plenul congresujui și în sec
țiuni, au luat cuvintul 203 tovarăși, 
fiind abordate toate problemele cu
prinse pe ordinea de zi. partici
pantii au stabilit sistarea discu
țiilor.

S-a trecut, apoi, la adoptarea 
hotărîrilor în legătură cu documen
tele supuse dezbaterii congresului.

Avind în vedere deosebita impor
tanță teoretică și practică a ma
gistralei cuvintări rostite, în des
chiderea lucrărilor, de tovarășul 

economice din industrie, agricul
tură, din toate ramurile economiei 
naționale. în acest scop, vor trebui 
intensificate studiile pentru pro
movarea de noi soluții în vederea 
unei mai bune organizări a mun
cii și a producției, a reducerii 
cheltuielilor de producție și a con
sumurilor materiale și energetice, 
a sporirii rentabilității și eficien
ței întregii activități economice.

De asemenea, vor" trebui dezvol
tate .cercetările privind perfecțio
narea aplicării noului mecanism 
economico-financiar, a autocondu- 
cerii și autogestiunii muncitorești, 
a principiilor socialiste de muncă 
și de repartiție, a organizării pla
nificării și conducerii activității 
economice.

în deplină concordanță cu pre
vederile planului de dezvoltare 
economică și socială a țării în pe
rioada 1986—1990, cu realizările ob
ținute în creșterea forțelor de pro
ducție, a avuției naționale, noul cin
cinal prevede un important pro
gram de ridicare a bunăstării mate
riale și spirituale a oamenilor mun
cii, a calității vieții întregului popor. 
Cercetarea va trebui să contribuie 
într-o măsură însemnată la reali
zare^ acestui program, prin adîn- 
cireaJ studiilor în domeniul crește
rii și diversificării producției bu
nurilor de consum destinate popu
lației, al sănătății publice, al ur
banizării și sistematizării locali
tăților patriei, al combaterii po
luării și asigurării calității mediu
lui înconjurător.

Transpunerea în viață a obiec-- 
tivelor și sarcinilor dezvoltării 
economico-sociale a țării în noul 
cincinal face necesară o nouă ca
litate a muncii și în domeniul 
cercetării științifice.

înfăptuirea revoluției tehnico- 
științifice cere din partea oame
nilor de știință spirit revoluțio
nar, îndrăzneală și inițiativă.

Cercetarea impune în perma
nență dorința de a descoperi noi 
legități în natură, în lumea încon
jurătoare, de a promova noi teh
nologii care să situeze știința ro
mânească pe un loc cît mai de 
frunte în cadrul cunoașterii știin
țifice mondiale. (Vii aplauze)..

De aserqenea, trebuie dezvolta
tă și mai mult cercetarea funda
mentală de perspectivă, în toate 
domeniile cunoașterii umane, pen
tru a deschide noi orizonturi cer
cetării aplicative și a spori' apor
tul științei la progresul general al

lucrărilor din
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, cuvintare ce ja
lonează cu clarviziune luminoase 
perspective in activitatea de reali
zare a obiectivelor stabilite de 
Congresul aI XIII-lea al P.C.R., 
prezidiul a propus ca aceasta să 
fie adoptată ca document al Con
gresului științei și invătămintului, 
ca program de muncă în cercetare 
și învățămint.

Intr-o atmosferă de mare entu
ziasm, a fost adoptată, în unanimi
tate de voturi, strălucita cuvintare 
rostită, în cadrul Congresului ști
inței și invătămîntului, de emi
nentul conducător ai partidului 
și statului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, ca docu
ment al congresului, ca program de 
muncă al intregii activități de cer
cetare și din învățămint.

în continuarea lucrărilor, au fost 
aprobate, in unanimitate, propune
rile privind desemnarea președinte
lui Consiliului Național al Științei 
și Invătămintului și a membrilor 
consiliului. 

țării, la îmbogățirea tezaurului 
gîndirii științifice universale.

în realizarea Programului de 
cercetare ,și introducere a pro
gresului tehnic pe perioada 
1986—1990, sarcini deosebit de im
portante revin Consiliului pentru 
Știință și Tehnologie — care răs
punde de coordonarea întregii 
cercetări și aplicarea ei'în pro
ducție și care trebuie să urmă
rească sistematip cum se ..realizea
ză programul de cercetare și in
troducere a progresului tehnic, să 
pună un accent, mai mare pe creș
terea operativității în abordarea 
de noi obiective și teme de cer
cetare, corespunzător cerințelor 
sporite ale economiei, să asigure 
participarea efectivă a cercetăto
rilor și proiectanților la aplicarea 
noilor soluții pînă la atingerea 
parametrilor, stabiliți și să asigu
re realizarea integrală a progra
melor privind cercetarea și dez
voltarea tehnologică. ■

înfăptuirea obiectivelor de cer
cetare. științifică și tehnică stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
partidului va avea profunde in
fluențe pozitive, asupra întregii 
dezvoltări economice și sociale, va 
contribui în mod hotărâtor, la re
alizarea de' noi progrese pe calea 
lichidării deosebirilor esențiale 
dintre munca fizică și intelectua
lă, la apropierea condițiilor de 
muncă și de viață de la sate de 
cele de Ia orașe, la înflorirea de- 

. plină a personalității umane, la 
ridicarea necontenită a nivelului 
de trai, material și spiritual, al po
porului. (Aplauze puternice, înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul!“).

Stimați tovarăși,
în cadrul congresului au fost 

larg abordate problemele privind 
educația și învățămîntul. Se poa
te spune că dezbaterile au prile
juit o .analiză aprofundată a ac
tivității desfășurate, a căilor și 
mijloacelor de îmbunătățire în 
continuare a muncii în aceste im
portante domenii de activitate.

învățămîntul românesc repre
zintă astăzi un sistem complex, 
închegat, de pregătire profesiona
lă, bazat pe o concepție unitară, 
științific fundamentată, în depli
nă poncordanță cu cerințele de 
progres ale societății noastre. Prin 
organizare, cuprindere și conținut, 
prin așezarea lui pe temelii revo
luționare, învățămîntul de toate 
gradele asigură necesarul de ca
dre pentru economia națională, 
precum și pentru toate celelalte 
domenii ale vieții sociale și cul
turale. (Vii aplauze).

Așa cum s-a desprins și din 
dezbaterile congresului, trebuie să 
folosim mai bine condițiile crea
te învățămîntului, pentru ca el 
să-și poată îndeplini, cu rezulta
te tot mai bune, marile’ sarcini ce 
îi revin; să țină în permanență 
pasul cu schimbările determinate 
de desfășurarea revoluției tehnico- 
științifice în țara noastră.

Se impune, în primul rînd, să 
acordăm o atenție deosebită per
fecționării permanente a conținu
tului și structurilor învățămîntu- 
îui, prin introducerea a tot ceea ce 
este nou, înaintat în gîndirea și 
practica universală. Pornind de la 
această cerință în activitatea șco
lii este necesar să se acorde cea 
mai mare, atenție însușirii cunoș
tințelor de bază din disciplinele 
fundamentale — matematica, fizi
ca, chimia, biologia — precum și 
științelor sociale și altor discipline 
cu o puternică înrâurire educativă 
asupra tinerilor, cum sînt limba 
și literatura română, istoria și geo
grafia patriei. Numai astfel poate 
fi împlinită menirea profund uma
nistă a școlii noastre, de a asigu
ra absolvenților un larg orizont ști
ințific și cultural, o bună pregă
tire profesională, de specialitate, 
care să le permită să se adapteze 
rapid schimbărilor ce se petrec în 
domeniile tehnicii și tehnologiilor 
din toate ramurile economiei.

La baza învățămîntului de toate 
gradele trebuie să stea cunoașterea 
și însușirea temeinică a concepției 
materialist-dialectice și istorice 
despre lume și viață, a teoriei re
voluționare a partidului nostru, 
care aplică în mod creator ade
vărurile generale ale socialismului 
științific Ia condițiile concrete din 
țara noastră.

înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului pentru cincinalul 1986—1990 
și în perspectivă pînă în anul 2000 
pune în fața școlii românești ce
rințe și răspunderi noi privind 
pregătirea profesională, tehnică, 
științifică și ridicarea nivelului ge
neral de cultură al tinerei gene
rații. în această privință, mari o- 
bligații revin, in primul rînd, ca
drelor didactice, cărora li s-a în
credințat spre formare, instruire și 
educare tineretul patriei noastre.

ziua a doua
Tovarășa academician doctor in

giner Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, a fost desem
nată, în unanimitate, in funcția de 
președinte al Consiliului National 
a| Științei și Invătămintului.

Dînd glas gîndurilor.și sentimen
telor participanților Ia congres, ale 
tuturor celor ce-și desfășoară acti
vitatea în știință și in învățămint, 
tovarășul Ion Ursu a spus :

„Desemnarea tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de seamă al 
partidului nostru, eminent om de 
știință, in înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului National al 
Științei și Învățămîntului reprezin
tă pentru noi toți chezășia sigură 
a înfăptuirii, la nivelul celor mai 
inalte exigențe, a programelor sta
bilite de cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului in acest impor
tant domeniu de activitate, a dez
voltării puternice. în continuare, a 
științei si invătămintului în scumpa 
noastră patrie".

S-au adoptat. în unanimitate, ra

Școala trebuie să asigure pregă
tirea temeinică de muncitori și spe
cialiști, cu un larg orizont de cu
noștințe profesionale, de speciali
tate, capabili să stăpînească și să 
dezvolte tehnica modernă, să se 
integreze cu bune rezultate în 
munca întregului popor pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
tării, pentru construirea oiânduirii 
noi, socialiste. (Aplauze puternice).

O dată cu ' preocuparea de a 
forma cadre bine pregătite profe
sional, pentru toate domeniile de 
activitate, școala trebuie să-și în
deplinească, în condiții tot măi 
bune, marile răspunderi ce-i revin 
în educarea comunistă, revoluțio
nară a tinerilor, a formării lor ca 
cetățeni conștienți, devotați patriei 
și poporului. (Vii aplauze).

Dezvoltînd interesul tinerilor 
pentru cunoașterea și prețuirea is
toriei naționale, a trecutului glo
rios de luptă al poporului român, 
a mărețelor realizări obținute prin 
munca și eforturile întregii națiuni 
în anii socialismului, școala tre
buie să cultive în rîndul tinere
tului puternice sentimente patrio
tice, hotărîrea de a servi neabătut 
tara, partidul și poporul, de a 
face totul pentru apărarea și/dez
voltarea continuă a înfăptuirilor 
istorice ale României socialiste, 
pentru întărirea independenței și 
suveranității sale, pentru progresul 
și înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

în întreaga activitate de instrui
re și educare a tinerei generații, 
cadrele didactice trebuie să con
lucreze strâns cu comitetele de pă
rinți, cu familiile elevilor, asigu- 
rînd ca, prin întreaga comportare, 
la școală și acasă, tinerii să se 
formeze și să se afirme ca cetă
țeni demni și de nădejde ai Româ
niei socialiste, ca oameni cu o mo
rală și conștiință înaintate, pe de
plin conștienți de răspunderile ce 
le revin în societate, în munca și 
lupta pentru edificarea societății 
noi, socialiste și comuniste, pe pă- 
mintul României. (Aplauze pu
ternice).

jUniunii Tineretului Comunist, 
asociațiilor studențești și organi
zațiilor de pionieri le revin sarcini 
deosebit de importante în dezvol
tarea muncii politico-educative în 
școli, în cultivarea în rîndul ti
nerei generații a pasiunii pentru 
știință, tehnică și cultură, a res
pectului față de munca concretă, 
creatoare de valori materiale și spi
rituale, față de tot ce s-a reali
zat și se realizează astăzi în pa
tria noastră socialistă.

Organizațiile de partid și de 
sindicat din școli și universități 
trebuie să acționeze cu toată fer
mitatea pentru crearea unui cli
mat de înaltă responsabilitate, de 
ordine și disciplină în întreaga ac
tivitate, asigurînd ca învățămîntul 
nostru de toate gradele să răs
pundă în condiții cît mai bune ce
rințelor puse în fața sa de în
treaga dezvoltare a societății pe 
calea socialismului, de necesitatea 
de a forma și educa un tineret nou, 
temeinic pregătit, care să ducă cu 
cinste mai departe realizările de 
azi ale poporului.

Unind toate aceste forțe sub 
conducerea partidului, școala ro
mânească — care are vechi și 
frumoase tradiții — trebuie să se 
afirme cu putere, ca un factor 
deosebit de important al instruirii 
și educării tinerelor generații, al 
făuririi unei civilizații noi, supe
rioare, al înfăptuirii pe pămîntul 
patriei a visului de aur al ome
nirii — comunismul. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu, eroism, România, co
munism !“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Congresul științei și învățămîn- 
tului a constituit o puternică ma
nifestare a adeziunii unanime a 
oamenilor de știință și din învăță- 
mînt la hotărârile istorice ale Con
gresului al XIII-lea al partidului, a 
voinței lor de a face totul pentru 
realizarea neabătută a programu
lui privind dezvoltarea economico- 
socială a patriei și ridicarea ei pe 
noi culmi de progres și civiliza
ție. (Aplauze și urale puternice ; 
sc scandează „Ceaușescu—P.C.R.!“).

Totodată, au fost adoptate, în 
deplină unanimitate, Programul 
cercetării și Programul pregătirii 
cadrelor și forței de muncă în cin
cinalul viitor și, în perspectivă, 
pînă în anul 2000 — parte inte
grantă a Planului național unic 
de dezvoltare economică și socia
lă a României.

Crearea Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului asigură 
condițiile necesare unirii și mai 
strînse a științei cu învățămîntul, 
întăririi conlucrării lor cu produc
ția, în vederea înfăptuirii progra
melor de Cercetare și formare a 
cadrelor, a introducerii și mai ra
pide a cuceririlor progresului teh- 
nico-științific în toate domeniile 

poartele. si programele supuse dez
baterii congresului.

Au fost adoptate, de asemenea, 
Hotărîrea si Apelul Congresului 
științei și invătămintului către oa
menii de stiintă. cultură si cadre 
didactice din întreaga lume pentru 
colaborare, dezarmare si oace.

In aplauzele asistentei, a luat 
cuvintul tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. mim vi- 
cenrim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului National al 
Stiintei si invătămintului.

Adresîndu-se tovarășei Elena 
Ceaușescu. după rostirea cuvîntă- 
rii. tovarășul Ion Ursu a sdus :

„In numele tuturor participanților 
Ia congres, permiteți-mi să vă a- 
dresez calde" si respectuoase mul
țumiri pentru prețioasele Îndrumări 
privind intensificarea muncii noas
tre, precum și pentru orientarea 
activității de cercetare științifică și 
de perfecționare a învățămîntului 
în cincinalul viitor.

Vă asigurăm, mult stimată tova
rășă președinte, că nu vom pre

de activitate. (Vii și puternice a- 
plauze).

Stimați tovarăși,
înfăptuirea cu succes a planu

rilor și programelor de dezvolta
re economico-socială a patriei 
noastre, de înflorire a științei, în
vățămîntului și culturii este posi
bilă numai în condiții de pace și 
colaborare internațională. De a- 
ceea —- în cadrul politicii genera
le de pace și colaborare a parti
dului și statului nostru — știința 
și învățămîntul românesc trebuie 
să participe tot mai activ la efor
turile pentru apărarea păcii, pen
tru dezvoltarea cooperării și con
lucrării internaționale, la schim
bul mondial de valori tehnico-ști- 
ințifice și culturale. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Acordurile și programele de co
laborare și cooperare tehnico-ști- 
ințifică pe care România le-a în
cheiat cu țările socialiste, cu ță
rile din C.A.E.R.,' precum și cu 
alte state asigură un larg cadru 
pentru dezvoltarea conlucrării 
noastre pe plan internațional, pen
tru soluționarea cu forțe unite a 
unor probleme, științifice și teh
nice de mare importanță pentru 
progresul economic și social al ță
rilor noastre, pentru dezvoltarea 
științei și tehnicii mondiale. (Vii 
aplauze).

Vom porni întotdeauna de la 
faptul că activitatea de colabora
re și cooperare internațională tre
buie să servească exclusiv cauzei 
păcii și progresului fiecărui popor
— și nu distrugerii vieții și civi
lizației 1 în condițiile actuale, cînd 
o mare parte din cuceririle știin
ței și tehnicii moderne sînt uti
lizate în scopuri de război, pen
tru producerea de arme de distru
gere în masă, va trebui să facem 
totul pentru a întări continuu 
conlucrarea noastră cu oamenii 
de știință și învățămint din în
treaga lume în lupta pentru pace, 
pentru dezarmare, pentru înlătu
rarea primejdiei unui război nu
clear, pentru ca știința și cultura 
să fie puse exclusiv în slujba păcii 
și înțelegerii între națiuni, a asi
gurării bunăstării și fericirii fiecă
rui popor. (Vii și puternice a- 
plauze).

în cuvintarea rostită în cadrul 
congresului, secretarul general al 
partidului, făcînd o amplă analiză 
a evenimentelor internaționale, a 
subliniat încă o dată, cu putere, 
că oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea Ia dezarmare și apărarea 
păcii constituie problema ’ funda
mentală a epocii noastre. Spriji
nind în modul cel mai ferm ini
țiativele de pace și colaborare ale 
președintelui României socialiste, 
oamenii de știință, învățămint și 
cultură din patria noastră uniți 
în Comitetul național „'Oamenii 
de știință și pacea11 — își Wr*in 
tensifica colaborarea cu organiza
țiile similare și alte foruri ale oa
menilor de știință de pretutindeni, 
cu toate forțele progresiste din 
lume pentru a face să triumfe ra
țiunea, cauza dezarmării și destin
derii, a colaborării și păcii, a 
dreptului suprem al oamenilor și 
popoarelor Ia viață și pace. (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).

în încheiere, doresc ca, în nu
mele Consiliului Naționali al Știin
ței și Învățămîntului, să asigur 
congresul, conducerea partidului 
și statului, că vom face totul pen
tru ridicarea pe. noi trepte calita
tive a întregii activități din cerce
tarea științifică și învățămint, să 
sporim și mai puternic aportul a- 
cestor sectoare la dezvoltarea mul
tilaterală a patriei, la creșterea 
nivelului de trai materiali și spiri
tual al poporului — țelul suprem 
al oiânduirii noastre socialiste. (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează îndelung : „Ceaușescu și 
poporul !“).

Hotărîrile congresului vor da 
un nou și puternic avînt activită
ții din domeniul cercetării științi
fice și învățămîntului, în creșterea 
răspunderii și a spiritului revo
luționar în înfăptuirea planului de 
dezvoltare economică și socială a 
patriei, a Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Adresez participanților la con
gres și tuturor oamenilor muncii 
din domeniul științei și învățămîn
tului, din partea conducerii parti
dului și statului nostru, a secreta
rului general al partidului, cele 
mai calde urări- de noi și tot mai 
mari succese în activitatea viitoa
re 1 (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mindria 
„Ceaușescu — pace !“).

cupeți nici un efort si vom munci 
cu abnegație. în spiritul comunist
de dăruire ne care ni 1-ati im
primat. pentru traducerea in via
tă a documentelor adoptate de con
gres".

într-o atmosferă înălțătoare, 
de puternic patriotism, narti- 
cinantii au adoptat textul unei 
telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,' 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, expri
mînd vibrant nețărmurita dragoste, 
profunda prețuire ale slujitorilor 
științei^ și învățămîntului față, de 
conducătorul iubit al partidului și 
statului, care călăuzește cu înțelep
ciune,, clarviziune .și cutezanță re
voluționară destipele țării, ale na
țiunii, pe calea socialismului și co
munismului, a bunăstării și păcii.

La încheierea lucrărilor congre- I 
sului. a fost intonat Imnul Fron
tului Democrației si Unității So
cialiste — „E scris pe tricolor 
unire".

(Agerpres)
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Raport cu privire la realizarea planului de cercetare științifică pe perioada 1981-1985 și sarcinile 
ce revin cercetării pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român 

privind dezvoltarea tehnologică și introducerea progresului tehnic
Pornind de la cerințele noii etape 

de dezvoltare economico-socială a 
patriei noastre, Congresul al XII- 
lea al Partidului Comunist Român a 
adoptat Programul-directivă de cer
cetare științifică, dezvoltare tehno
logică și de introducere a progresu
lui tehnic pe perioada 1981—1985 și 
orientările principale pînă în anul 
2000. „Orientarea de bază a progra- 
mului-directivă — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, in raportul prezentat 
congresului — o constituie afirmarea 
revoluției tehnico-științifice în toate 
domeniile de activitate, creșterea ro
lului științei in modernizarea econo
miei naționale, a întregii vieți so
ciale. in conducerea societății, lega
rea tot mai strinsă a cercetării de 
producție, accentuarea contribuției 
creației științifice românești la pro
gresul multilateral si dinamic al tă
rii noastre, la îmbogățirea tezaurului 
cunoașterii universale, astfel incit 
deceniul următor să devină cu ade
vărat deceniul științei, tehnicii, cali
tății și eficientei". .

Sub conducerea directă a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie a acționat per
manent pentru regizarea prevederi
lor programului-directivâ, asigurind 
participarea activă a institutelor 
centrale, a unităților de cercetare ști
ințifică, inginerie tehnologică, pro
iectare și de producție, a cadrelor 
de specialitate din invățămintul su
perior, la înfăptuirea sarcinilor tra
sate cercetării din toate ramurile și 
domeniile activității economico-so- 
ciale.

Conform prevederilor programu- 
Iui-directivă s-a acționat pentru ca 
cercetarea științifică să contribuie 
nemijlocit la rezolvarea problemelor 
legate de înfăptuirea în bune con
diții a prevederilor planului de dez
voltare economico-socială a Româ
niei în cincinalul 1981—1985, să asi
gure soluțiile tehnice necesare trans
punerii in viață a orientărilor pen
tru cincinalul 1986—1990, sporind și 
mai mult rolul științei în întreaga 
operă de construcție socialistă, să 
pregătească rezerva de descoperiri 
științifice și . soluții tehnologice ne
cesare dezvoltării in perspectivă a 
țării noastre pînă în anul 2000. por
nind permanent de Ia cele mai avan
sate cuceriri ale revoluției tehnico- 
științifice contemporane, pentru a 
asigura, pe această bază, progresul 
multilateral și accelerat al patriei, 
ridicarea României la un nivel tot 
mai înalt de civilizație materială și 
spirituală.

Sub coordonarea Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
au fost elaborate 39 programe spe
ciale axate, îndeosebi, pe valorifi
carea superioară și creșterea bazei 
de materii prime minerale și ener
getice primare, valorificarea surse
lor noi și recuperabile de energie, 
introducerea în circuitul economic a 
materialelor recuperabile, asimilarea 
de produse cu caracteristici compe
titive pentru reducerea importurilor 
și sporirea exportului, creșterea pro
ductivității muncii prin automatiza
rea și mecanizarea proceselor de 
producție, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale. combustibili și energie, mo
dernizarea tehnologiilor și produse
lor in vederea creșterii eficientei pro
ducției atit în perioada pînă în 1985, 
cit și în cincinalul 1986—1990.

Au fost elaborate, de asemenea, 
programe speciale pe subramuri și 
grupe de produse, care»au cuprins 
măsuri și acțiuni pentru asimilarea 
de noi produse și tehnologii, cores
punzător sarcinilor prevăzute pen
tru fiecare sector.

In legătură cu realizarea planului 
de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducere a progre
sului tehnic în perioada 1981—1985, 
in Raport se arată că pe ansamblul 
economiei naționale s-au pus in fa
bricație circa 17 100 tipuri de mașini, 
utilaje, aparate și instalații, peste 
3 280 materiale și peste 1 700 bunuri 
de consum. Numărul de produse noi 
și modernizate introduse în fabrica
ție se ridică la peste 22 000, cu circa 
12 000 mai mult decît in cincinalul 
1976—1980.

Dintre produsele asimilate în fa
bricație sint de menționat, pentru 
importanta lor economică și perfor
mantele tehnice : cauciucul polibuta- 
dienic, catalizatorul pentru sinteza 
metilaminei, fibrele și firele polies- 
terice modificate chimic, reactivii și 
materialele semiconductoare pentru 
microelectronică, erbicidele selective 
pentru culturile de cereale, instalația 
de foraj cu acționare electrică F-200 
FC, instalația de forat puțuri mi
niere. locomotiva diesel electrică de 
1 000—1 500 CP. cazanele turboiner- 
tiale recuperatoare pentru materii 
prime și căldură de 45 000 mc/h gaze 
arse, noul tip de combine tractate 
pentru recoltat porumb, cargoul de 
15 000 tdw, minicalculatorul „Inde
pendent 100“. motoare de curent 
continuu pentru industria metalur
gică, strungul carusel de 1 250 mm cu 
comandă numerică, țevi și laminate 
din aliaje dure de aluminiu pentru 
industria aeronautică, benzi electro
tehnice laminate la cald, table și 
benzi din oțeluri inoxidabile și re
fractare, complexe de sincronizare 
pentru rețele electrice, dispozitive 
pentru protecția prin relee și mij
loace de automatizare speciale pen
tru creșterea siguranței in exploatare 
a instalațiilor din sistemul energetic 
național, aparatură pentru siguranța 
barajelor și urmărirea exploatării 
centralelor hidroelectrice și alte in
stalații bazate pe utilizarea surselor 
noi și recuperabile de energie, noi 
tipuri de lasere pentru aplicații în 
prelucrarea mecanică și termică, noi 
medii active laser, materiale cu pro
prietăți electrice, magnetice, optice 
și nucleare speciale pentru aplicații 
diverse, combustibili nucleari și ma
teriale moderatoare, sisteme de ana
liză izotopică continuă pentru apa 
grea, precum și soiuri și hibrizi de 
cereale, plante tehnice și horticole 
de mare productivitate, cu conținu
turi ridicate în component utili, rase 
de animale ameliorate, cu producții 

sporite de carne, lapte, lînă, noi sor
timente de produse de panificație, 
zaharoase, preparate din lapte și 
carne.

în decursul cincinalului au fost in
troduse și extinse în producție circa 
6 400 tehnologii noi și modernizate, 
îndeosebi în industriile chimică, me
talurgică, ușoară, a construcțiilor de 
mașini și de utilai greu, electroteh
nică si electronică, energetică. în 
domeniile fizicii și energiei nucleare. 
S-au asigurat, astfel, realizarea unor 
noi materiale pentru evitarea im
porturilor și creșterea fondului de 
marfă pentru export, precum și spo
rirea productivității muncii, ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, pregătirea realizării noi
lor obiective de investiții într-o se
rie de sectoare și modernizarea ca
pacităților existente.

Dintre tehnologiile introduse în 
producție sint de menționat procede
ele de obținere a coloidului protec
tor pentru polimerizarea clorurii de 
vinii, fabricarea benzilor de trans
port cu conținut minim de cauciuc 
natural, realizarea țevilor sudate din 
oțeluri inoxidabile, feritice și auste- 
nitice, elaborarea oțelurilor inoxida
bile cu conținut scăzut de carbon, 
a tablelor din aliaje de aluminiu 
pentru industria aeronautică, prelu
crarea prin electroeroziune a SDV- 
urilor, tratamentul termochimic prin 
nitroferoxare la scule speciale, nitru- 
rarea ionică la arbori cotiți și a bie
lelor motoarelor și compresoarelor, 
tehnicile de reducere a adaosului de 
hidrocarburi pentru menținerea arde
rii la cazanele pe lignit, scheme 
simplificate de automatizare a micro- 
hidrocentralelor, industrializarea teh
nologiilor de producție a combustibi
lilor nucleari și apei grele, procedee 
de tratare a combustibililor nucleari 
consumați în centralele nuclearo- 
electrice, tehnologii de prelucrare 
cu lasere și fascicule de ioni, tehno
logii de ameliorare a solurilor nisi
poase, aclimatizarea, introducerea și 
extinderea în cultură de noi specii 
vegetale de interes industrial, stimu
larea creșterii rapide a materialului 
roditor prin biostimulatori, optimi
zarea tehnologiilor de creștere, hră- 
nire și sporire a efectivelor de tauri
ne, ovine, porcine și cabaline, execu
ția lucrărilor agricole cu consumuri 
energetice reduse, optimizarea regi
mului de foraj la sondele de mare 
adîncime și la forajul marin, stimu
larea‘sondelor cu soluții complexe, 
metode noi de exploatare a straturi
lor groase de huilă din bazinul Valea 
Jiului, asimilarea unor procedee mo
derne de valorificare superioară a 
masei lemnoase, utilizarea a noi 
materiale de construcții.

în perioada 1981—1985 au fost 
aplicate 130 sisteme de automatizare 
și mecanizare a proceselor de pro
ducție din industrie, între care : 
mecanizarea operațiunilor de montaj 
la autocamioane, linii mecanizate 
pentru turnarea aliajelor de alumi
niu, prefabricarea elementelor corpu
lui navei pe linii automate.

Producția industrială cu aportul 
unităților de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică a 'crescut in 
1985 de circa 3 ori față de anul 1980.

Corespunzător indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, acțiunea 
de tipizare și standardizare a fost 
organizată într-o concepție unitară 
pe ansamblul economiei, cuprinzînd 
toate sectoarele producției materiale, 
întreaga activitate a fost coordonată 
de Comisia de partid și de stat pen
tru problemele de tipizare și stan
dardizare și, din acest an, de Con
siliul Central pentru Tipizare, Stan
dardizare, Normare și Calitate, sub 
conducerea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

S-a adîncit tipizarea construcțiilor 
și produselor, a tehnologiilor, liniilor 
și instalațiilor tehnologice, urmărjn- 
du-se perfecționarea activității de 
concepție și proiectare, reducerea 
numărului de sortotipodimensiuni, 
profilarea și' specializarea judicioasă 
a întreprinderilor, folosirea optimă a 
capacităților, buna organizare a pro
ducției și a muncii, economisirea 
mijloacelor materiale și financiare.

în vederea încadrării în consumu
rile materiale și in indicatorii stabi
liți prin Directivele Congresului al 
XIII-lea al partidului pentru cinci
nalul 1986—1990, Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, Comi
tetul de Stat al Planificării și minis
terele, cu participarea nemijlocită a 
cadrelor din activitatea de cercetare 
și proiectare, au analizat și elaborat 
propuneri de modernizare a tehnolo
giilor și produselor existente în,; fa
bricație. Âu fost elaborate metodblo- 
gia-cadru și indicatorii ,jde măsurare 
a nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, comparativ cu cele mai 
avansate realizări pe plan mondial 
la, produse similare. Ponderea pro
duselor Ia nivel mondial ridicat a 
ajuns la 68,7 la sută, conform preve
derilor de plan.

Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, institutele de cercetare 
și inginerie tehnologică au participat 
mai activ la fundamentarea planului 
de normare a consumurilor materia
le și energetice, împreună cu Minis
terul Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe și Comitetul de Stat al 
Planificării.

Cu privire la aportul progresului 
tehnic la creșterea eficienței econo
mice a producției, în Raport se arată 
că, față de nivelurile prevăzute prin 
programele suplimentare, activitatea 
de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și de introducere a pro
gresului tehnic a avut o contribuție 
mai accentuată Ia asigurarea preve
derilor de creștere a eficienței eco
nomice. Gradul de înnoire a produc
ției în ramurile prelucrătoare ale 
industriei este de circa 46 la sută în 
anul 1985. Prin măsurile stabilite 
pentru înnoirea producției, reduoe- 
rea consumurilor materiale și ener- 
getioe, introducerea de noi tehnologii 
și îmbunătățirea celor existente, în 
industria republicană prelucrătoare 
se prevede o creștere cu 30 la sută 

a gradului de valorificare a materi
ilor prime, materialelor și energiei 
în 1985, comparativ cu anul 1980. 
Progresul tehnic are o contribuție 
preponderentă la asigurarea crește
rii productivității muncii, asigurind, 
totodată, creșterea gradului de recu
perare și valorificare a materialelor 
refolosibile, sporirea volumului ener
giei obținute din surse noi și recu
perabile.

La realizarea obiectivelor de dez
voltare tehnologică și progres tehnic, 
Ia menținerea avansului necesar 
pentru crearea rezervei de soluții 
tehnico-economice, ca și a competi
tivității cercetării românești în cele 
mai active domenii ale revoluției 
tehnico-științifice, un aport impor
tant au avut cercetările fundamen
tale din domeniile științelor e- 
xacte și ale naturii, științelor 
tehnice. S-au obținut astfel re
zultate deosebite în teoria opera
torilor. studiul structurii, stabilității 
și interacțiunilor în materia subnu- 
cleară, nucleară și condensată, cer
cetarea unor noi mecanisme de poli- 
merizare, in studiul proprietăților 
elastice și plastice ale materialelor, 
al proceselor genetice și căilor de in
tervenție pentru ameliorarea plante
lor de cultură și,raselor de animale.

Pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului nostru, cercetarea eco
nomică a propus noi soluții pentru 
creșterea eficienței progresului teh
nic. ridicarea mai accentuată a pro
ductivității muncii, reducerea consu
murilor. materiale și energetice, a 
costurilor de producție și circulație, 
îndeosebi a cheltuielilor materiale, 
sporirea eficienței comerțului exte
rior. aplicarea principiilor noului 
mecanism economico-financiar.

Cercetarea social-politică a adus 
valoroase contribuții la studierea 
proceselor de bază ale edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în România, la analiza' ten
dințelor evoluției lumii contempo
rane. '

Text prescurtat 

zei de materii prime necesare dez
voltării economiei naționale.

In ramura minieră se vor stabili 
cele mai eficiente tehnologii de ex
tracție a cărbunilor, minereurilor 
metalifere și nemetalifere, care să 
asigure diminuarea pierderilor și 
sporirea randamentelor globale de 
recuperare la toate substanțele utile.

Se prevede creșterea gradului de 
valorificare a metalelor și elemente
lor utile din minereuri. în vederea 
depășirii randamentelor prevăzute in 
programul geologic. Randamentele 
de extracție propuse vor fi 'superi
oare celor realizate pe plan mondial, 
deși conținutul in substanțe utile ale 
minereurilor este mai sărac.

în ramura petrolieră, un obiectiv 
prioritar îl constituie asigurarea 
producției, precum și identificarea 
de noi rezerve de țiței și de gaze na
turale. Activitatea de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică va fi 
axată in principal pe intensificarea 
forajului la mare adincime și perfec
ționarea tehnologiilor de foraj, pen
tru creșterea vitezelor de forare.

Programul prevede cercetarea șl 
aplicarea unor tehnici noi pentru 
creșterea factorului final de recupe
rare a țițeiului din zăcăminte.

în domeniul energetic, se va acțio
na pe linia punerii in funcțiune la 
parametrii prevâzuti a noilor obiec
tive energetice, funcționarea lor si
gură. incit la nivelul anului 1990, 
producția energiei electrice să fie cu 
20 la sută mai ridicată decît cea 
a anului 1985. se vor elabora solu
ții pentru valorificarea eficientă a 
tuturor tipurilor de resurse pri
mare. reducîndu-se substantial utili
zarea hidrocarburilor. Se vor da so
luții tehnologice pentru realizarea de 

. centrale hidroelectrice si microhidro- 
centrale. utilizind agregate cu ran
damente superioare, astfel că ener
gia electrică produsă de hidrocen
trale să atingă 24 la sută din totalul 
energiei produse in anul 1990.

Se vor dezvolta cercetările înscrise 
în programele interdisciplinare pri
vind înlocuirea tehnologiilor mari 
consumatoare de energie, asigurîn- 
du-se. la nivelul anului 1990. o re
ducere pe această cale a consumuri
lor energetice și de combustibil de 
15—20 la sută fată de anul 1985.

Valorificarea resurselor neconven- 
tionale de energie se va dezvolta 
prin realizarea de instalații cu efi
ciență superioară, utilizarea energiei, 
solare, a vintului. a energiei geoter- 
male. biogazului și biomasei. în 
anul 1990 producția de energie din 
surse noi și recuperabile va fi de 
peste 5 ori mai mare fată de 1985.

în industria metalurgică, progra
mul cuprinde cercetări care să con
ducă la creșterea calității produse
lor. a ponderii si varietății produse
lor metalurgice speciale, la reducerea 
substanțială a consumurilor de ma
terii prime si energie. Pe baza cer
cetării științifice și ingineriei tehno
logice. ponderea otelurilor de ca
litate va fi in 1990 cu 65—67 la sută 
mai mare fată de structura produc
ției din anul 1985.

La producția de laminate finite 
pline se va asigura un grad de scoa
tere de 90 la sută, in principal prin 
creșterea ponderii otelului turnat 
continuu. Vor fi elaborate tehnologii 
pentru oteluri de mare puritate, ta
ble electrotehnice cu performante ri
dicate. aliaje speciale, materiale re
fractare pentru temperaturi inalte. 
produse din pulberi sinterizate. pro
duse din oțel cu .acoperiri metalice 
și nemetalice. )

Cercetarea științifică din metalur
gie va dezvolta, printr-o largă co
laborare multidisciplinară cu fizica, 
chimia si construcția de mașini, teh
nologii neconvenționale prin asocie
rea tehnologiilor sub vid cu tehnolo
gii laser, depuneri de straturi in vid, 
pulverizări și acoperiri catodice, cu 
aplicații în construcția de mașini, op
tică. microelectronică.

în domeniul chimiei si petrochi
miei, programul pune accentul pe 
valorificarea mai eficientă a bazei de 
materii prime, dezvoltării chimiei de 
sinteză fină si mic tonai. realizarea 
de noi materiale, creșterea contribu
ției biotehnologiilor si sintezelor 
electrochimice la diversificarea pro
ducției și reducerea consumurilor 
energetice.

în prelucrarea hidrocarburilor, 
programul prevede cercetări pentru 
realizarea de catalizatori care să asi
gure creșterea gradului de prelucra
re a țițeiului, reducerea consumuri
lor materiale si energetice, chimi
zarea gazelor naturale si a cărbune
lui. hidrocarburilor sintetice.

Prin extinderea unor procese teh
nologice moderne, se va asigura ob
ținerea unui grad de produse albe 
de 68—70 Ia sută.

Se vor elabora procedee care vor 
asigura obținerea de structuri elasto- 
mere noi. cu calități speciale, se vor 
dezvolta cercetările in domeniul 
elastomerilor termoplastici. al fibre
lor sintetice termostabile. cu absorb
ție selectivă și rezistență mărită și se 
vor obține mase plastice si aliaje 
pe bază de polimeri pentru apli
carea în domenii multiple. în măsu
ră să înlocuiască metale feroase si 
neferoase.

Chimia anorganică va urmări fo
losirea unor surse noi de materii pri
me. a unor oxizi de mare răspîndi- 
re care însoțesc elementele utile.

Se vor perfecționa tehnologiile de 
sinteză a amoniacului și îngrășă
mintelor. de fabricare a aluminiului 
si de concentrare a sulfului, asigu- 
rînd astfel reducerea consumurilor 
energetice cu 15—20 la sută. împreu
nă cu cercetarea din fizică, vor fi 
aduse perfecționări tehnologiilor de 
fabricație industrială a apei grele.

Proceselor chimico-metalurgice li 
se vor asigura tehnologii perfecțio
nate care vizează creșterea gradului 
de extracție a metalelor din concen
trate. obținerea de titan, zirconiu, 
aliaje ne bază de titan sau zirconiu, 
nichel din serpentinite, noi aliaje 
de aluminiu cu proprietăți fizico- 
chimice si mecanice deosebite pen
tru industriile aeronautică, micro
electronică si nucleară, precum si 
fabricarea de materiale ultrapure si 
semiconductoare.

în chimia organică, activitatea de 
cercetare va fi concentrată oe per
fectionarea procedeelor de sinteză a 
produselor de bază în scopul redu
cerii consumurilor specifice de ma
teriale. materii prime si energie, di
versificarea producției de substanțe 
organice, de chimie fină și mic tonaj, 
cu valoare ridicat!

Se prevede aplicarea largă a bio
tehnologiilor prin obținerea de en- 
zime si utilizarea acestora in cata
liza enzimatică. crearea împreună cu 
cercetarea biologică a noi tipuri de 
microorganisme pentru procesele de 
producere a proteinelor monocelulare, 
extracția metalelor din minereuri 
sărace, noi substanțe biologice active 
șh medicamente.

Cercetările din energetica chimi
că vor asigura procedee de sinteze 
electrochimice. în vederea reducerii 
substanțiale a consumurilor.

Pe seama introducerii în fabrica
ție a noi materiale, se va realiza un 
grad de înnoire a producției de pes
te 30 la sută în anul 1990 în totalul 
producției valorice în industriile chi
mică si petrochimică.

în activitatea de cercetare funda
mentală din domeniul chimiei, vor fi 
intensificate cercetările privind pro
cesele de cataliză și realizarea de ca
talizatori care să permită dirijarea 
structurii și proprietăților cauciucu
rilor, elaborarea de procese elec
trochimice cu transfer de sarcini, 
studiul proceselor catalitice enzima- 
tice și catalizatorilor \ enzimatici, 
studiul proceselor de polimerizare 
din natură, procesele de prelucrare 
a materiilor prime cu tehnici din 
fizică.

Activitatea de cercetare științifi
că și inginerie tehnologică din ra
mura construcțiilor de mașini își va 
aduce o contribuție substanțială Ia 
promovarea progresului tehnic în în
treaga economie.

Cercetarea în domeniul motoarelor 
termice destinate autoturismelor, au
tovehiculelor și tractoarelor va avea 
ea rezultat modernizarea lor rapidă 
prin introducerea injecției directe și 
realizarea motoarelor ceramice. Va 
fi electronizat regimul de funcțio
nare și va crește gradul de tipizare 
al subansamblelor. Va fi dezvoltată 
familia de motoare diesel de 200—500 
CP, va fi realizat un nou tip de 
mașină de teren ARO, noi autotu
risme de mic litraj, autocamioane 
grele echipate cu motoare diesel cu 
consum redus, noi tipuri de tro
leibuze, feribotul de 12 000 tdw, vra- 
chiere de 165 000 tdw. O largă acțiu
ni? de tipizare se. va desfășura in 
acest domeniu, ajungind in anul 1990 
la un grad de tipizare de circa 90 
la sută, o valorificare superioară a 
metalului cu 10—25 la sută, ponde
rea produselor de nivel tehnic și ca
litativ mondial ridicat va ajunge la 
circa 96 la sută.

Se prevede realizarea unui tractor- 
universal de 70 CP pe roți, cu un 
consum specific redus, o nouă fa
milie de tractoare de mică putere, 
în construcție tipizată, la care con
sumul de metal, energie și manope
ră de fabricație se va reduce cu 
15—20 la sută.

Se vor realiza noi tipuri de a- 
vioane de transport pasageri și uti
litare, planoare și elicoptere, echipa
mente de radio-navigație, agregate 
și sistema de bord mecanice și hi
draulice.

Vor fi elaborate tehnologii în vid 
pentru prepararea de aliaje, de
puneri de straturi cu pulverizare 
catodică, instalații de microprelucra- 
re cu fascicul de electroni, laser și 
ultrasunete, precum și pentru duri
ficarea metalului.

Se va asigura realizarea de noi 
mașini și utilaje destinate moderni
zării capacităților de producție, dez
voltării intensive a întregii economii 
naționale. Programul prevede asimi
larea de mașini și utilaje de mare 
productivitate, pentru mecanizarea 
lucrărilor miniere din subteran 
și de suprafață a unor echipamente 
pentru foraje de mare adîncime, in
stalații de foraj F 500 și F 900 ac
ționate electric, platforme de exploa
tare pentru forajul marin, realizarea 
de cazane de aburi perfecționate de 
520 tone/oră pentru arderea șisturi
lor bituminoase, cazane de aburi cu 
randament sporit, turboagregate și 
grupuri pentru hidrocentrale cu pa
rametri energetici și constructivi 
îmbunătățiți.

în domeniul tehnologiilor de pre
lucrare Ia cald, vor fi dezvoltate cer
cetări pentru reducerea consumurilor 
materiale, realizarea unor consumuri 
reduse de energie Ia operațiile de 
turnare, linii de turnare specializate, 
cuptoare modernizate cu arzătoare 
regenerative care să permită redu
cerea consumului de gaze cu mi
nimum 30 la sută.

în ramura industriei electrotehni
ce, cercetarea își va concentra e*  
forturile în direcția dezvoltării mi
croelectronicii, tehnicii de calcul, e- 
lectrotehnicii, mecanicii fine și 
opticii, mașinilor-unelte. ceea ce va 
asigura intensificarea introducerii 
progresului tehnic in întreaga eco
nomie. Electroni zarea economiei na
ționale, prin aplicarea largă a siste
melor tehnicii de calcul, aparaturii 
de măsură și control în toate ramu
rile, va contribui la înfăptuirea pro
gramelor de creștere mai accentua
tă a productivității muncii, ridicarea 
calității și fiabilității produselor.

• Referitor la organizarea unităților 
de cercetare științifică, inginerie teh
nologică și de proiectare, in Raport 
se relevă că, pe baza prevederilor de 
dezvoltare a ramurilor economiei na
ționale. cuprinse în documentele 
adoptate de Congresul al XIII-lea al. 
Partidului Comunist Român; în ve
derea îndeplinirii sarcinilor rezul
tate din cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
ăl Partidului Comunist Român, la 
Plenara comună a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, s-a trecut la o mai bună 
organizare a unităților de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică și de 
proiectare, bazată pe principiul inte
grării mai profunde a cercetării cu 
producția. Datorită activității colec
tivelor mixte de specialiști s-a reali
zat devansarea sarcinilor de asimi
lare la unele produse și tehnologii, 
fapt ce a condus la îndeplinirea și 
depășirea, pe ansamblu, a prevede
rilor din planurile anuale de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și progres tehnic;

în mod sistematic, sub conducerea 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie. a fost analizat, în spiritul 
unei inalte exigențe și răspunderi, 
modul cum se realizează prevederile 
planului de cercetare științifică, dez- 

.voltare tehnologică și introducere a 
progresului tehnic în diferite ramuri 
și domenii de activitate, evidențiin- 
du-se neajunsurile și rezervele exis
tente, stabilindu-șe măsurile nece
sare pentru recuperarea unor restan
te, îndeplinirea riguroasă a progra
melor speciale, creșterea continuă a 
aportului științei naționale la înfăp
tuirea obiectivelor majore ale dez
voltării economico-sociale a țării 
noastre.

Subliniindu-se sarcinile importante 
ce revin cercetării științifice, dez
voltării tehnologice și introducerii 
progresului tehnic în perioada 1986— 
1990, in Raport se spune : Etapă 
hotărîtoare în realizarea Programu
lui partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism, cincinalul 1986—1990 va asi
gura intrarea patriei noastre intr-o 
fază nouă, superioară, a progresului 
său economico-social. marcată puter
nic de creșterea rolului științei și 
tehnologiei în toate domeniile de ac
tivitate. Sub directa conducere a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. a fost elaborat Programul de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și de introducere a progre
sului tehnic pe perioada 1986—1990 
cu participarea nemijlocită a institu
telor centrale, academiilor de pro
fil. unităților de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică, ministerelor 
și centralelor industriale. Programul 
are în vedere înfăptuirea obiective
lor majore ale economiei naționale, 
a sarcinilor ce rezulta pentru acti
vitatea de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică din indicațiile 
conducerii de partid și de stat și din 
programele speciale privind creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii, îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselpr. re
ducerea consumurilor specifice de 
materii prime, combustibil și energie 
electrică, valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor, 
realizarea unor producții agricole 
sigure și stabile.

în ramura geologică, cercetarea va 
acționa pentru creșterea rezervelor 
valorificabile prevăzute in progra
mul geologic aprobat pentru perioada 
1986—1990, în vederea asigurării ba

Se vor dezvolta circuitele larg in
tegrate, tranzistoare de putere și 
comutație, componente piezocerami- 
ce, optoelectronice, realizindu-se, 
în perioada 1986—1990, prin forte 
proprii, peste 100 de tehnologii de 
nivel tehnic mondial ridicat. La ni
velul anului 1990 se prevede reali
zarea unui grad de înnoire a pro
ducției de 90 la sută și un grad de 
tipizare de 98 la sută.

Vor fi finalizate cercetările pri
vind centralele telefonice electronice 
cu capacități pînă la 120 mii linii și 
echipamente conexe acestora.

în domeniul automatizării, se vor 
realiza sisteme flexibile de produc
ție. destinate prioritar construcției 
de mașini, linii și secții cu un grad 
crescut de automatizare ce cuprind 

In structura sistemului manipulatori 
și roboți industriali evoluați.

în domeniul motoarelor electrice, 
se va modifica structura producției, 
îmbunătățîndu-se fabricația de mo
toare speciale și servomotoare cu 
funcții complexe, motoare cu rotor 
disc, motoare cu electronică de co
mandă integrată, motoare pas cu 
pas, motoare pentru pompe extracție 
petrol. în domeniul aparatajului și 
echipamentelor electrice vor fi rea
lizate noi tipuri de aparate de joasă 
și înaltă tensiune, contactoare în 
vid. stații în hexafluorură de sulf, 
transportoare de mare putere etc.

Se vor realiza noi mașini-undlte 
multispecializate pentru rectificări 
exterioare Ia sapele de foraj și arbori 
cotiți, linii de transfer, linii auto
mate pentru prelucrarea pompelor de 
injecție, mașini de ascuțit și super- 
finisat, va fi introdusă pe scară 
largă comanda numerică a mașini-’ 
lor-unelte.

în domeniul bunurilor de larg con
sum, se vor dezvolta noi tipuri de 
frigidere și congelatoare, televizoare 
alb-negru și color, aparatură elec
tronică de uz casnic cu performanțe 
calitative superioare și consumuri 
energetice reduse, radiouri și video- 
casetofoane.

Cercetarea științifică și ingineria 
tehnologică din fizică și energetica 
nucleară va fi concentrată în vede
rea asimilării de echipamente pentru 
centrale nuclearo-electrice, aparatu
ră dozimetrică pentru control și au
tomatizarea părții nucleare a centra
lelor, utilaje pentru fabricarea de 
combustibil nuclear, materiale și 
tehnologii. Se vor dezvolta cercetări 
de bază pentru reactori nucleari 
energetici avansați de fisiune cu 
neutroni rapizi și cu noi tipuri de 
combustibili nucleari, cercetări de 
fuziune termonucleară. Pentru reac- 
torii cu neutroni rapizi vor fi dez
voltate tehnici și tehnologii de vîrf, 
în special pentru sistemul de coman
dă prin calculator al centralei nu
cleare.

în domeniul aparaturii nucleare, 
vor fi create aparatură pentru geo
logie, pentru măsură și control in 
fluxuri industriale cu izotopi radio
activi, o serie de lasere pentru ope
rații de tăiere, sudură, prelucrare 
termică, se va realiza aparatură de 
analiză izotopică, aparatură și insta
lațiile asociate tehnologiilor indus
triale neconvenționale bazate pe fe
nomene atomice și nucleare.

Vor fi elaborate cercetări funda
mentale avînd ca obiect principal 
structura și proprietățile nucleelor 
depărtate de linia de stabilitate, stă
rile de spin înalt și reacțiile nuclea
re cu ioni grei, modelele fizice pen
tru fenomene nucleare și subnuclea- 
re, mecanica cuantică și teoria 
cîmpurilor fizice, proprietățile stări
lor condensate ale substanței, feno
menele critice și procesele ireversi
bile, interacțiunea radiațiilor cu 
materia, fenomenele de rezonanță 
magnetică, procesele nucleare, ato
mice și moleculare ale fuziunii ter
monucleare ș.a.

în domeniul industrializării lem
nului, materialelor de construcții și 
sticlei, activitatea de cercetare ști
ințifică și inginerie tehnologică șe 
va concentra pentru realizarea de noi 
produse cu, caracteristici îmbunătă
țite, valorificarea superioară a ma
sei lemnoase.

Se va acorda o atenție deosebită 
chimizării lemnului, pentru obține
rea de produși chimici (furfurol, 
metanol, celolignină ș.a.). Cerceta- 

. rea . științifică va fi orientată spre 
realizarea de placaje speciale pen
tru construcții aeronautice, fibre ce
ramice rezistente Ia temperaturi 
înalte, sticlă spongioasă, sticlă opti
că, fire optice de sticlă, plăci termo 
și electroizolante, produse din be
ton armat cu fibre de sticlă pentru 
construcții ușoare și centrale atomo- 
energetice, plăci pentru construcții 
rezistente la foc.

Un loc important va ocupa dez
voltarea tehnologiilor moderne de 
fabricare a cimentului, trecîndu-se 
la generalizarea procedeului uscat.

în industria ușoară, se vor realiza 
noi tehnologii de mare eficiență, 
structuri noi de semifabricate și pro
duse cu consum redus de manoperă.

Activitatea de cercetare științifi
că din domeniul agriculturii va ac
ționa în direcția obținerii unor pro
ducții sigure, înalte și stabile. Se 
vor generaliza in producție noi so
iuri și hibrizi de cereale . și plante 
tehnice, fasole, cartofi.

Se prevede introducerea și gene
ralizarea în producție a unor linii și 
rase superioare de bovine, ovine, 
porcine, păsări. Se va acorda o a- 
tenție deosebită dezvoltării creșterii 
de viermi de mătase, care să pro
ducă gogoși cu conținut ridicat de 
fir și finețe mărită.

Se vor continua și dezvolta cerce
tările din apicultură, în scopul ame
liorării calităților genetice ale albi
nelor, creșterea producției de miere, 
ceară și altele.

Cercetarea științifică va elabora 
noi tehnici pentru realizarea de 
mijloace microbiologice pentru pro
tecția plantelor, îngrășăminte bacte
riene și regulatori ai creșterii aces
tora, adaosuri nutritive și substanțe 
biologice active pentru obținerea 
produselor valoroase din punct de 
vedere economic, folosite în indus
tria alim.entară, chimică și în alte 
ramuri. în ceea ce privește valori
ficarea fondului funciar și creșterea 
potențialului productiv al acestuia, 
se prevede elaborarea de soluții 
pentru prevenirea și combaterea de
gradării proprietăților fizico-chimice 
și biologice ale pămîntului, sporirea 
capacității de producție a resurselor 
de sol.

în domeniul industriei alimentare, 
s-au prevăzut cercetări pentru obți
nerea și utilizarea derivatelor pro
teice vegetale, de origină animală, 
precum și a celor rezultate prin 
biosinteză, în vederea obținerii pro
duselor alimentare tradiționale.

în silvicultură, se va continua 
plantarea de culturi forestiere cu 
specii repede crescătoare, rezistente 
Ia boli și intemperii. Se vor dezvolta 
culturi speciale pentru producerea 
de lemn de celuloză și pentru pro
ducerea de colofoniu.

în ramura construcțiilor, cerceta
rea științifică va urmări promova
rea proceselor continue de execuție 
în contextul dezvoltării unor noi 
sisteme constructive, perfecționarea 
mecanicii solurilor, a hidraulicii flu
viale și căilor navigabile, integra
rea ingineriei seismice în conceptul 
global al protecției seismice. Se pre
vede realizarea de noi tipuri de be
toane foarte ușoare, betoane de izo
lație și rezistență, utilizind noi agre
gate în asociație cu cenuși de la 
termocentrale.

Se va accentua activitatea de ti
pizare a elementelor de construcții: 
grinzi, fundații, stilpi, elemente de 
planșee.

în transporturi, se prevede redu
cerea consumurilor specifice prin 
introducerea unor tehnologii perfec
ționate de exploatare a tuturor 
mijloacelor de transport, extinderea 
recondiționării pieselor și suban
samblelor. utilizarea de noi înlocui- 

'tori ai materialelor energo-intensive.
în domeniul telecomunicațiilor, vor 

fi extinse comunicațiile pe fibre op
tice și electronizarea telefoniei.

în domeniul ocrotirii sănătății, pro
gramul urmărește realizarea unui 
spor natural corespunzător al popu
lației. O atenție deosebită se va 
acorda cercetărilor destinate promo
vării și îmbunătățirii indicatorilor 
demografici. Programul prevede, tot
odată^ cercetări privind elaborarea 
de măsuri și mijloace pentru pre
lungirea perioadei active de viață, 
perfecționarea normelor de igienă, 
în funcție de modificările mediului 
ambiant, prevenirea îmbolnăvirilor, 
combaterea bolilor transmisibile și a 
principalelor boli cronice.

în ceea ce privește protecția me
diului înconjurător, programul pre
vede elaborarea de tehnologii noi șl 
modernizate care să asigure calitatea 
aerului, a apei și a solului, preveni
rea poluării, realizarea de instalații 
de reținere a poluanților. de recupe
rare și reutilizare a materialelor 
deversate.

In domeniul matematicii, se vor 
dezvolta în continuare cercetările 
privind, structurile fundamentale ale 
algebrei, analizei și geometriei, 
urmărindu-se amplificarea studiilor 
în statistica, analiza și fizica mate
matică, teoria numerelor, topologia 
algebrică și diferențială, în scopul 
integrării programelor de cercetare 
în construcția de mașini, electroteh
nică, chimie și fizică, transpunerea 
rapidă în practică a acestor rezultate 
în domenii de vîrf ale economiei.

în domeniul biologiei, se vor con
centra eforturile asupra cercetărilor 
de inginerie genetică.

Cercetarea economică va fi axată 
pe obiective prioritare ca : optimi
zarea principalelor corelații macro
economice, stabilirea modalităților de 
accentuare ale economiei naționale 
precum și a principalelor ramuri ale 
industriei și agriculturii, eficienței 
progresului tehnic.

Un număr important de obiective 
ale cercetării social-politice se refe
ră la procesele de bază ale făuririi 
societății’’ socialiste multilateral dez
voltate si înaintării tării noastre spre 
comunism si creșterea rolului condu
cător al partidului in construcția so
cialistă.

In domeniul istoriei si arheologiei, 
vor fi cercetate probleme privind 
evoluția străvechilor civilizații care 
s-au succedat pe teritoriul patriei 
noastre, tradițiile luptei poporului 
nostru pentru libertate, independentă 
și unitate națională, se va intensifi
ca studierea istoriei contemporane, 
a etapelor revoluției și construcției 
socialiste în România,

Reliefînd contribuția importantă a 
progresului tehnic la realizarea sar
cinilor viitorului cincinal. Raportul 
evidențiază .că accelerarea progresu
lui tehnic în toate domeniile si ra
murile de activitate va contribui in 
mod hotărîtor la accentuarea facto
rilor calitativi ai dezvoltării econo
mice — trăsătură definitorie a cinci
nalului 1986—1990.

Pe seama modernizării tehnolo
giilor de fabricație, a mecanizării și 
automatizării proceselor de produc
ție. urmează să se asigure 55 la sută 
din sarcina de creștere a producti
vității muncii planificată pentru 

' această perioadă.
în vederea îmbunătățirii generale 

a nivelului tehnic si calitativ al pro
duselor. se va intensifica acțiunea 
de reproiecțare si modernizare a 
acestora, astfel incit ponderea produ
selor de nivel mondial ridicat să 
ajungă la circa 95 la sută în 1990.

Se vor intensifica activitățile în 
domeniile tipizării, standardizării si 
reducerii normelor de consum.

în domeniul tipizării si standardi
zării. se are în vedere accentuarea 
unificării constructive, modulării si 
agregatizării produselor, asigurarea 
posibilității de interschimbare a ele- 

, mentelor si subansamblelor. aprofun
darea principiilor de proiectare si 
execuție. urmărindu-se echiparea 
produselor cu un număr minim de 
elemente componente.

Normarea tehnică a consumurilor 
de materii prime, materiale, combus
tibili și energie va asigura realizarea 
economiilor prevăzute în programul 
de valorificare superioară a acestora.

Reducerea consumurilor specifice 
și sporirea valorii unitare a produ
selor, ca urmare a ridicării perfor
manțelor lor tehnice și calitative, vor 
determina creșterea mai accentuată 
a gradului de valorificare a materii
lor prime, materialelor, combustibili
lor și energiei, pe ansamblul indus
triei prevăzindu-se sporirea acestuia 
în 1990 cu circa 70 la sută față de 
1980. \

Activitatea de cercetare științifică 
și dezvoltare tehnologică își va in
tensifica aportul la atragerea în 
circuitul economic de noi surse de 
materii prime și energetice, in con
cordanță cu structura resurselor po
sibil de valorificat și cu solicitările 
economiei naționale.

Unitățile de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică iși vor intensi
fica eforturile pentru dezvoltarea 
producției proprii, îndeosebi in do
meniile de virf ale tehnicii moderne.

Referitor la cooperarea tehnico- 
științil’ică internațională a tării noas
tre, în Raport sint prezentate direc
țiile de acțiune în acest domeniu.

Pe linie bilaterală și multilaterală 
cu țările socialiste, va continua co
operarea științifică și tehniaă, atit in 
cadrul Programului complex privind 
progresul tehnico-științific pe 15—20 
de ani, cit și al convențiilor de co
laborare internațională.

în același timp, se va dezvolta 
conlucrarea cu țările în curs de dez
voltare și cu țările capitaliste dez
voltate.

*
înfăptuirea Programului de cerce

tare științifică, dezvoltare tehnologi
că și de introducere a progresului 
tehnic impune aplicarea' cu fermitate 
a măsurilor indicate de conducerea 
partidului pentru perfecționarea orga
nizării și planificării acestor activități, 
scurtarea ciclului de elaborare și a- 
plicare a noilor soluții tehnice, a- 
dincirea procesului de integrare a 
cercetării cu invățămintul și produc
ția. asigurindu-se deplina valorifica
re a bazei materiale și a puternicului- 
potențial creativ de care dispune ști
ința românească actuală.

C
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LUCRĂRILE CONGRESULUI ȘTIINȚEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

tineretului, la perfecționarea forței de muncă
Congresul științei și învățămîntu- 

lui, expresie a profundului demo
cratism care caracterizează întreaga 
noastră viață economică, politică și 
socială, este chemat să analizeze, cu 
o înaltă exigență revoluționară, mo
dul în care învățămîntul de toate 
gradele a aplicat. în perioada 1981— 
1985, politica partidului și statului 
nostru, indicațiile și orientările to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în domeniul pre
gătirii profesional-științifice și edu
cării comuniste, patriotice, revolu
ționare a tinerei generații.

Congresul științei și; învățămîntu- 
lui are loc în atmosfera de puterni
că efervescență creatoare și angaja
re revoluționară a întregului nostru 
popor pentru înfăptuirea exemplară 
a hotărîrilor adoptate de Congresul 
al XlII-lea al Partidului Comunist 
Român, de continuare fermă a po
liticii de dezvoltare si înflorire eco- 
nomico-socială a patriei.

In acest an, poporul român ani
versează, cu aleasă cinstire și legi
timă mîndrie patriotică, împlinirea 
a două decenii de la istoricul Con
gres al IX-lea âl P.C.R., eveniment 
de însemnătate crucială pentru de
venirea contemporană a patriei, 
care, exprimind voința unanimă a 
comuniștilor, a întregii națiuni, a 
ales in fruntea partidului și țării pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului, eminent con
ducător politic, revoluționar și pa
triot. de cugetul si fapta căruia sînt 
legate pentru totdeauna realizările 
fără precedent ale României socia
liste.

Marile izbînzi ale poporului român, 
obținute în epoca Nicolae Ceaușescu, 
iși au izvorul in justețea orientărilor 
strategice stabilite de cel de-al IX- 
Iea Congres al partidului, în clarvi
ziunea și profunzimea științifică, în 
cutezanța și spiritul novator al gîn- 
dirii secretarului general al partidu
lui, care, aplicînd în mod creator 
adevărurile generale ale materialis
mului dialectic și istoric la condiți
ile concrete ale României, a îmbo
gățit teoria și practica revoluționa
ră și a adus un suflu nou, stimula
tor procesului complex de edificare 
a socialismului și comunismului în 
țara noastră.

consecventă in viață 
de transformare re- 
a societății a deter-

Aplicarea 
a politicii 
voluționară 
minat ample mutații calitative în 
structura economică, politică și so
cială a țării, România devenind as
tăzi o țară cu o industrie modernă, 
o agricultură socialistă avansată și 
o cultură înfloritoare. Acest amplu 
proces înnoitor, care a cuprins toa
te domeniile de activitate economi
că și socială, s-a resimțit din plin 
și în domeniul învățămîntului, ști
inței și culturii.

Preluînd creator și continuînd pe 
o treaptă superioară tradițiile îna
intate ale școlii românești, învăță- 
mîntul de toate gradele din patria 
noastră a cunoscut în ultimele două 
decenii un continuu proces de per
fecționare și modernizare. La baza 
acestui proces au • fost situate prin
cipiile integrării învățămîntului cu 
cercetarea științifică, producția și 
practica social-politică și adaptării 
structurilor școlare și universitare 
la schimbările determinate de dina
mica dezvoltării societății românești. 
Aplicarea in viată a acestor princi
pii a avut în vedere asigurarea unei 
temeinice pregătiri profesional-știin
țifice a tuturor fiilor țării, fără deo
sebire de naționalitate, stimularea 
spiritului de creativitate și a aptitudi
nilor pentru activitatea practică, 
productivă, făurirea conștiinței so
cialiste, revoluționare, lărgirea ori
zontului de cultură generală a tine
retului.

Intre cuceririle de seamă ale epo
cii Nicolae Ceaușescu se situează 
generalizarea învățămîntului obliga
toriu de 10 ani, extinderea învăță- 
mîntului liceal, profesional, de maiș
tri și superior. Astfel, în actualul an 
școlar, în învățămîntul liceal sînt 
cuprinși aproape 1250 000 elevi, față 
de 372 000 în anul 1965, în învăță
mîntul profesional și de maiștri se 
pregătesc 351 000 elevi, cu 100 000 mai 
mult decît in anul 1965 ; de aseme
nea, a sporit numărul studenților, 
în aceeași perioadă, cu aproape 27 
la sută.

Sugestiv, pentru orientarea învă
tămintului spre formarea profesio
nală a cadrelor pentru domeniile 
prioritare ale economiei, este faptul 
că. in prezent, ponderea elevilor dțn 
liceele. industriale și agroindustriale 
reprezintă peste 90 la' sută, iar în 
Învățămîntul superior aproape 70 la 
sută din cei peste 166 000 de studenți 
se pregătesc în domeniile tehnic, e- 
conomic și agronomic.

în ultimele două decenii, școala 
românească a format pentru toate 
sectoarele activității economico-so- 
ciale puternice detașamente de ca
dre bine pregătite. însumind 3 419 544 
muncitori și maiștri și 625 495 spe
cialiști cu pregătire superioară. E- 
forturile, dăruirea și competenta a- 
cestor cadre, inteligența și creativi
tatea lor, șlefuite cu migală in școa
lă, sînt încorporate în toate marile 
edificii și realizări ale glorioasei 
epoci Nicolae Ceaușescu. Așa cum 
aprecia secretarul general al parti
dului, „în anii socialismului am creat 
un sistem modern de învățămint, 
care asțgură o temeinică pregătire 
întregului nostru tineret, cadrele 
necesare pentru toate domeniile de 
activitate. Putem afirma, fără teama 
de a greși, că, dacă nu am fi reali
zat aceste succese in invățămînt, 
dacă nu am fi înfăptuit această re
voluție în transformarea invățămîn- 
tului românesc, nu am fi putut obți

ne nici celelalte realizări în dezvol
tarea economico-socială a patriei".

Realizările obținute în învățămint 
nu ar fi fost posibile fără grijă deo
sebită a partidului și statului nostru, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
față de destinele școlii românești, 
fără eforturile materiale ale între
gului popor, de asigurare a unor 
minunate condiții de viată și de 
studiu. Aceste eforturi sînt grăitor 
ilustrate de faptul că, față de 1965, 
au crescut de peste 2,5 ori fondurile 
pentru finanțarea învățămîntului, 
70 la sută din spațiile de care dis
pune învățămintul fiind realizate în 
ultimele două decenii ; numai pen
tru învățămîntul preuniversitar se 
tipăresc și se distribuie astăzi gra
tuit peste 1 360 titluri de manuale ; 
un număr însemnat de elevi și stu- 
denți beneficiază de burse, de locuri 
in cămine și cantine, in tabere de 
odihnă și tratament.

Folosim și acest prilej pentru a 
exprima, din adîncul inimii, în nu
mele tuturor slujitorilor școlii, 
al întregului tineret studios, sen
timentele de profundă recunoș
tință și aleasă gratitudine tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, genial condu
cător și om politic, strălucit gindi- 
tor și umanist al lumii contemnorâ- 
ne, părintele si prietenul apropiat âl 
tinerilor, pentru griia și dragostea 
cu care înconjoară tînăra generație, 
pentru orientarea fermă a învăță- 
mîntului românesc spre performan
te superioare de calitate si eficien
ță. pentru minunatele condiții de 
pregătire, muncă și creație pe care 
elevii, studenții, cadrele didactice și 
specialiștii din învățămint le au la 
dispoziție.

Ne facem o datorie de conștiință 
în a exprima prinosul de mulțumire 
și caldă recunoștință al slujitorilor 
școlii și al întregului tineret studios 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, eminentă personalitate a vieții 
politice și științifice, pentru modul 
in care, cu exemplară dăruire și 
înaltă competentă științifică, coordo
nează întreaga activitate de aplicare 
a politicii partidului în domeniile ' 
învățămîntului. științei și culturii, 
pentru dragostea și afecțiunea cu 
care sprijină și îndrumă întregul 
proces de formare profesională și 
modelare spirituală a copiilor și ti
neretului patriei.

în perioada 1981—1985, școala ro
mânească a cunoscut un proces de 
adîncire a transformărilor revoluțio
nare inițiate în epoca deschisă de 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, de îmbunătățire a conținutu
lui și organizării învățămîntului, pe 
toate treptele sale.

în strîrisă corelare cu cerințele 
pregătirii forței de muncă, a conti
nuat acțiunea de dezvoltare și per
fecționare a rețelei învățămîntului 
de toate gradele. în acest sens, au 
fost luate măsuri pentru ca in fie
care comună, cu populație școlară 
corespunzătoare, să funcționeze cel 
puțin o școală cu clasele I—X, a fost 
consolidată rețeaua liceelor indus
triale și agroindustriale, a crescut 
preocuparea de orientare profesiona
lă a elevilor spre meseriile necesare 
ramurilor de bază ale economiei na
ționale : construcția de mașini, me
talurgie, mine, petrol, energie, agri
cultură etc. O puternică dezvoltare 
au cunoscut-o școlile profesionale, a 
fost extins învățămintul seral liceal 
și superior in centrele muncitorești 
care cunosc o dezvoltare economică 
impetuoasă. Pe ansamblu, în ultimii 
5 ani, numărul studenților care, frec
ventează cursuri serale a crescut de 
peste 2,6 ori.

în concordanță cu modificările de 
structură ale economiei naționale, 
cu mutațiile calitative determinate 
de revoluția tehnico-științifică, au 
fost îmbunătățite nomenclatoarele 
de meserii și specializări ; la învă- 
tămintul liceal, acestea au fost com
pletate cu meserii noi în cadrul pro
filurilor energetic, mine, petrol, geo
logie, transporturi, telecomunicații, 
iar în învățămîntul. superior au fost 
introduse noi specializări, cerute de 
dezvoltarea ramurilor de virf : in
formatică, fizică tehnologică, tehno
logie biochimică, ingineria procese
lor chimice.

Pe baza cerințelor formulate de 
secretarul general al partidului, o 
atenție deosebită s-a acordat perfec
ționării conținutului învățămîntului. 
predării fiecărei discipline, ridicării 
nivelului general de instruire și 
educație a elevilor și studenților. 
Prin planurile de învățămint care 
s-au aplicat în această perioadă, s-a 
realizat o mai judicioasă proporție 
între pregătirea generală și cea de 
specialitate ; a crescut ponderea dis
ciplinelor fundamentale la toate pro
filurile și specializările, asigurîn- 
du-se tinerilor baza teoretică nece
sară unei temeinice pregătiri de spe
cialitate. și posibilitatea adaptării lor 
rapide la cerințele progresului teh- 
nico-științific.

O seamă de îmbunătățiri au fost 
aduse programelor, manualelor și 
cursurilor universitare pentru toate 
disciplinele, urmărindu-se dozarea 
mai judicioasă a cunoștințelor, în 
funcție de nivelul de învățămint, 
precum și integrarea, în conținutul 
acestora, a tezelor și aprecierilor cu
prinse în documentele de partid, în 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a celor mai noi cuceriri ale științei, 
tehnicii și culturii. Pentru adîncirea 
legăturii organice între diferitele 
trepte ale sistemului de învățămint, 
începind cu anul 1982 a fost instituit 
sistemul de îndrumare a școlilor ge- > 

nerale de către licee si a liceelor de 
către instituțiile de învățămint su
perior.

Cunoscut fiind faptul că studiul 
limbii și literaturii române, al isto
riei și geografiei patriei are o deose
bită importantă în educarea pațrio- 
tică-revoluționară a tinerilor, în for
marea orizontului lor de cultură, au 
fost întreprinse măsuri pentru îmbu
nătățirea conținutului predării si în
sușirii acestor discipline;

O atentie deosebită s-a acordat 
îmbunătățirii conținutului discipli
nelor fundamentale — matematică, 
fizică, chimie și biologie — punin- 
du-se un accent mai mare ne însu
șirea legităților fundamentale ale fie
cărui domeniu, pe aprofundarea ca
pitolelor și problemelor cu largă 
aplicabilitate practică. în același 
timp, au fost extinse capitolele care 
privesc domeniile noi ale stiintei. 
prioritare pentru dezvoltarea econo
mico-socială. cum ar fi informatica 
si calculul numeric, fizica atomului, 
chimia macromoleculară. conservarea 
mediului ambiant si menținerea echi
librului biologic, producerea b'.ogazu- 
lui si biomasei. ingineria genetică, 
roboții industriali etc.

în programe, manuale și cursuri 
au fost introduse, de asemenea, teme 
care tratează aspecte tehnico-econo- 
mice de mare actualitate, ca valorifi
carea superioară a resurselor natu
rale. tehnologii pentru sursele ne
convenționale de energie, economisi
rea materiei prime, materialelor și 
energiei,' reintroducerea în circuitul 
economic a materialelor refolosibile.

Toate aceste măsuri au condus la 
o mai bună pregătire teoretică, ști
ințifică si de specialitate a tinere
tului școlar si universitar, concreti
zată atit în creșterea de la an la an 
a numărului de elevi și studenți cu 
note bune si foarte bune, precum si

Text prescurtat 

tea de cercetare și creație tehnică și 
științifică, in rezolvarea unor pro
bleme prioritare ale economiei națio
nale, înscrise în Programul-directi- 
vă de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și introducere a 
progresului tehnic în perioada 
1981—1990 și, în perspectivă, pînă în 
anul 2000.

O preocupare de prim ordin a în
vățămîntului a fost aceea de a sti
mula spiritul de creativitate și in
ventivitate al elevilor și studenților, 
de a le dezvolta gîndirea economică 
și de a-i antrena Ia activitățile de 
cercetare științifică și creație tehni
că. în prezent, în cadrul atelierelor 
de microproducție, elevii și studen
ții realizează cu precădere repere de 
serie mică și prototipuri, valorificînd 
în acest fel rezultatele unor cerce
tări științifice proprii, iar majorita
tea temelor pentru lucrările practice 
de. bacalaureat și proiectele . și lu
crările de diplomă vizează soluțio
narea unor probleme concrete din 
întreprinderi și unități agricole.

Activitatea de cercetare a cadrelor 
didactice se înscrie în prevederile 
Planului național unic de dezvolta
re ' economico-socială, fiind integra
tă, prin coordonarea de către Con
siliul Național pentru Știință și Teh
nologie, în programele institutelor 
centrale de cercetare, precum și ale 
celor organizate pe lingă instituțiile 
de învățămint superior. S-a extins 
cercetarea pe bază de contract. Se 
desfășoară într-o măsură tot mai 
mare activitatea de cercetare în ca
drul unor colective mixte, formate 
din cadre didactice, cercetători, spe
cialiști din producție și studenți, in 
prezent funcționînd 570 asemenea co
lective. Instituțiile de invățămînt 
superior au intensificat colaborarea 
cu ministerele de profil și întreprin
derile economice pentru folosirea în 
Comun a bazei materiale de care dis
pun și valorificarea rezultatelor cer
cetării științifice.

Un număr mare de specialiști din 
învățămint și cercetare sint antrenați 
in elaborarea unor tratate și sinteze 
științifice și a unor lucrări funda
mentale privind istoria, cultura și 
civilizația poporului român.

Apreciind saltul calitativ realizat 
în această perioadă în procesul de 
integrare a învățămîntului cu cerce
tarea și producția, este necesar să 
subliniem că, și in această direcție, 
învățămîntul nostim are incă rezer
ve ce se cer neîntîrziat Valorificate. 
Activitatea de instruire practică, în 
special în învățămîntul liceal, nu 
răspunde în toate cazurile în mod 
corespunzător cerințelor de pregătire 
temeinică a tinerilor pentru viitoarea 
profesie ; timpul afectat pregătirii 
practice nu este folosit integral ; 
lucrările luate în execuție sint, in 
unele cazuri, de varietate mică și 
complexitate redusă.

în învățămintul superior, practica 
se realizează deseori în condiții de 
supraaglomerare, în special in între
prinderile din centrele universitare, 
iar in perioada practicii, studenții 
în mai mică măsură reușesc să ia 
cunoștință de întregul flux al pro
ceselor tehnologice și să participe la 
activitățile de organizare și condu
cere a producției. ■

Se impune, ca Ministerul Educației 
și învățămîntului, unitățile de invă
țămînt, in colaborare cu ceilalți fac
tori care au responsabilități in acest 
domeniu, să adopte cu hotărîre mă
surile adecvate pentru ca activitatea 
de integrare a învățămîntului cu cer
cetarea și producția să se ridice la 
nivelul de calitate și eficiență cerut 
de necesitatea implicării organice, 
la cote superioare, a școlii și. înde
plinirea cu succes a programelor de 
dezvoltare economico-socială a țării.

Potrivit concepției partidului nos
tru, a secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, una din 
cele mai nobile misiuni ale școlii 
este aceea de a forma și modela, în 
chip nou, conștiința tinerei genera
ții, de a educa tineretul în spiritul 
materialismului dialectic și istoric, 
al înaltelor idealuri ale socialismu
lui și comunismului.

Beneficiind de sprijinul și îndru
marea nemijlocite ale tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, cadrele didactice din în
tregul învățămint acționează cu con
secvență pentru a sădi în conștiința 
elevilor și studenților dragostea 
fierbinte față de patria socialistă și 
față de partid, hotărîrea de a sluji 
cu abnegație, prin muncă și creație, 
cauza și fericirea poporului, de a 
apăra cu orice preț cuceririle socia
lismului și comunismului, demnita
tea și prestigiul internațional ale 
României, de a aplica neabătut în 
viață normele eticii și echității so
cialiste.

Pentru realizarea acestor obiecti
ve, unitățile de învățămint, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, au luat măsuri pentru ac
centuarea componentei educative a 
tuturor laturilor și disciplinelor pro
cesului de invățămînt, pentru diver
sificarea și creșterea caracterului ca
litativ al întregii activități politico- 
educative, de cercetare și creație 
tehnică și științifică, cultural-artis- 
tice, turistice și sportive, desfășura
te în rîndurile preșcolarilor, elevilor 
și studenților.

La fundamentarea conținutului 
muncii politico-educative, școala a 
pornit de la principiile și direcțiile 
de acțiune înscrise în programul 
ideologic al partidului, de la tezele 
și orientările de excepțională valoa
re teoretică și practică cuprinse în 
întreaga operă a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Pe baza acestor principii, teze și 
orientări au fost revăzute și îmbo
gățite manualele la toate discipline

le de invățămînt, au fost editate noi 
manuale de istorie, limbă română și 
de științe sociale și au fost îmbună
tățite, an de an, programele unitare 
ale activităților politico-educative, 
de creație tehnico-științifică, cultu- 
ral-artistice și sportive.

O contribuție deosebită la educa
rea comunistă, multilaterală a tine
retului studios au avut-o manifestă
rile organizate in cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României" și 
competiției sportive „Daciada", ma
nifestări care au cuprins la fiecare 
ediție peste 75 la sută din numărul 
elevilor și studenților.

Festivalul național „Cîntarea 
României" a oferit cadrul generos 
pentru multiplicarea acțiunilor de 
studiere de către elevi, studenți și 
cadre didactice a documentelor de 
partid și de stat, a operei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a unor date 
semnificative din istoria patriei și 
poporului român, pentru stimularea 
spiritului de creație tehnică, științi
fică și artistică de toate genurile, 
pentru cultivarea mîndriei patriotice 
față de valorile istoriei, culturii și 
civilizației românești.

în prezent, în toate unitățile de 
învățămint funcționează cercuri de 
științe sociale și de istorie și cercuri 
de studiere a operei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în școli și facul
tăți, în casele pionierilor și șoimilor 
patriei, în cluburile și casele de cul
tură ale elevilor și studenților func
ționează 152 600 cercuri științifice și 
tehnico-aplicative conduse de cadre 
didactice, cu aproape 3 000 000 parti
cipant.

Peste 1 395 000 elevi și studenți au 
fost antrenați la concursurile pe dis
cipline de invățămînt și pe meserii. 
La ultima ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea României" au fost 
prezente 132 606 formații artistice și 
cercuri de creație, cuprinzind 3 500 000 
de membri. De asemenea, rezultatele 
participării entuziaste a tineretului 
studios la competițiile sportive or
ganizate sub egida „Daciadei" sînt 
ilustrate și de cele 22 medalii olim
pice și 268 mondiale și europene, ob
ținute în perioada 1981—1985 la aces
te competiții internaționale.

O activitate cu profunde rezonan
țe în conștiința elevilor și. studenți
lor o constituie participarea lor, ală
turi de întregul tineret, la acțiunile, 
de muncă patriotică pe marile șan
tiere ale patriei, în agricultură și în 
construcții, la recuperarea unor ma
teriale refolosibile și Ia recoltarea 
plantelor medicinale și fructelor de 
pădure.

întregul sistem de Instrucție și 
educație a tineretului, munca stărui
toare, depusă de toți slujitorii învă
țămintului, sint comensurate prin re
zultatele din ce în ce mai bune ob
ținute de elevi și studenți în pregă
tirea profesional-științifică și cultu- 

4rală, prin modul lor de comportare 
în viață și societate, dar, mai ales, 
prin măsura în care, părăsind bănci
le școlii, tînăra generație se înca
drează în viața economico-socială a 
tării.

Cu toate acestea. în rîndul elevi
lor si studenților se menține un 
procent ridicat de mediocritate in 
pregătirea profesională, mai sint ab
solvenți care nu răspund exigente
lor producției, care manifestă dezin
teres si pasivitate în muncă, care 
eludează normele eticii si echității 
socialiste.

învățămîntul românesc este che
mat să contribuie, alături de celelal
te domenii economico-sociale. Ia în
făptuirea politicii externe, pro
movate cu consecventă de parti
dul și statul nostru, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la afirmarea 
României pe plan internațional.

O dominantă a activității desfășu
rate în rindul tineretului școlar și 
universitar a constituit-o educarea 
acestuia în spiritul păcii și priete
niei între popoare, al respectării .va
lorilor și tradițiilor tuturor națiuni
lor. al solidarității forțelor progre
siste de pretutindeni în lupta împo
triva războiului, colonialismului și 
neocolonialismului. pentru dezarma
re, dezvoltare și o nouă ordine eco
nomică și politică internațională. De 
un puternic ecou in conștiința tine
rilor s-au bucurat amplele manifes
tări organizate în ultimii ani sub 
generoasa deviză- „Participare, Dez
voltare, Pace" a Anului Internațional 
al Tineretului, strălucită inițiativă 
românească, la pregătirea și marca
rea căreia reprezentanții tineretului 
nostru au o contribuție de larg răsu
net internațional.

Calitatea învățămîntului românesc 
este pe deplin confirmată și de re
zultatele obținute de elevii din țara 
noastră Ia concursurile internaționa
le de matematică, fizică și chimie. 
.Astfel. în perioada 1981—1985 repre
zentanții școlii românești au obținut 
Ia aceste manifestări organizate în 
țară și peste hotare 30 premii I, 21 
premii II și 23 premii III.

Ecourile internaționale ale politicii 
deschise, constructive a partidului și 
statului nostru, larga apreciere de 
care se bucură in lume ini
țiativele de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, nivelul calitativ 
al învățămîntului românesc au făcut 
ca, an de an. tot mai multi tineri din 
toate continentele să opteze pentru 
a se pregăti ca specialiști în unitățile 
noastre de invățămînt. Numai în pe
rioada ultimilor 5 ani au absolvit 
facultăți sau alte trepte de învă- 
tămint din România zeci de mii de 
cadre, bine pregătite, din ceste 120 
de țări, majoritatea în curs de dez
voltare. De asemenea, școala noas
tră de toate gradele este antrenată 
în multiple acțiuni de cooperare cu 
centre de cultură, stiintă si învătă- 

mînt din alte țări, făcînd cunoscute 
pe toate meridianele lumii istoria, 
cultura, realizările si tradițiile po
porului român.

în perioada Ia care se referă ra
portul, Mițiisterul Educației și învă
țămîntului'a manifestat o preocupa
re constantă pentru asigurarea tutu
ror unităților de învățămint cu per
sonalul de educație și instruire ne
cesar, pentru îmbunătățirea structu
rii acestuia pe funcții și nivele de 
calificare, pentru perfecționarea sa 
continuă în ceea ce privește pregă
tirea de specialitate, metodică și po- 
litico-ideologică.

în acest an. în cele 29 338 unități 
de învățămint. care cuprind peste 
5 600 000 preșcolari, elevi si studenți, 
ceea ce reprezintă 25 la sută din 
populația tării. îsi desfășoară activi
tatea peste 240 000 cadre didactice.

S-a îmbunătățit activitatea de per
fecționare a personalului didactic și 
au fost luate măsuri ca,. în acest 
cincinal, fiecare'cadru să parcurgă o 
formă organizată de perfecționare. 
Se impune ca ministerul, inspecto
ratele școlare, conducerile unităților 
de invățămînt să acționeze. în con
tinuare. cu fermitate și eu mai mul
tă exigentă, pentru a determina pe 
fiecare cadru didactic să-si ridice 
necontenit nivelul de pregătire pro
fesională. politico-ideologică si me
todică. să-si îndeplinească în mod e- 
xemplar si cu toată responsabilitatea 
sarcinile ce-i revin.

Ministerul Educației si Invățămîn- 
tului. în strînsă conlucrare cu Mi
nisterul Muncii. Comitetul de Stat 
al Planificării, cu ministerele econo
mice si celelalte organe centrale, a 
întreprins o seamă de măsuri pen
tru îmbunătățirea perfecționării pro
fesionale a personalului muncitor din 
unitățile socialiste. în acest sens, 
prin programele de perfecționare îm
bunătățite s-a acordat o atentie mai 
mare însușirii de către oamenii mun
cii a problemelor privind creșterea 
productivității muncii si ridicarea ni
velului tehnic si calitativ al produc
ției. valorificarea superioară a re
surselor materiale si umane, reduce
rea consumurilor de materii prime, 
combustibil si energie.

Procesul de adîncire și perfecțio
nare a democrației socialiste, pre
zent ’in toate sectoarele vieții socia
le a tării, s-a manifestat cu preg
nantă și în domeniul învățămintu
lui. î,n toate laturile și la toate ni
velurile sale a fost implementat sis
temul democratic de organizare și 
conducere colectivă și au fost apli
cate în mod consecvent principiile 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economico-financiare. A 
crescut calitatea participării cadrelor» 
didactice, elevilor și studenților în 
organismele de conducere colectivă 
și s-a intensificat colaborarea cu fac
torii educaționali.

în organizarea și desfășurarea ac
tivității de pregătire pentru muncă 
și viață a tinerelor generații. îiîvă- 
țămîntul beneficiază de valorosul 
ajutor al organizațiilor revoluționare 
de copii și tineret. Conlucrînd strins 
cu factorii de învățămint. dar și 
completîndu-i. prin acțiuni specifice, 
aceste organizații se implică profund, 
cu maturitate profesională și politi
că. în procesul educațional, consti
tuind unul din pivoții 6ăi cei mai de 
seamă.

în întreaga activitate de perfecțio
nare și dezvoltare a școlii, un rol de
terminant l-au avut conducerea de 
către partid, la toate nivelurile, a în
vățămîntului. creșterea rolului orga
nelor și organizațiilor de partid în 
conceperea, organizarea și desfășu
rarea procesului de învățămint, în 
perfectionarea continuă si creșterea 
răspunderii cadrelor didactice față 
de instruirea si educarea elevilor si 
studenților. în asigurarea unei at
mosfere de ordine și disciplină în 
scoli si facultăți.

Un rol ' deosebit în asigurarea 
transpunerii unitare în viată a in
dicațiilor de partid în domeniul în
vățămîntului I-au avut întîlnirile 
periodice ale Biroului Executiv al 
Consiliului Superior al Educației și 
învătămintului cu conducerile in
spectoratelor școlare județene si in
stituțiilor de invățămînt superior, in
struirile organelor colective nou-ale- 
se de la toate nivelurile, consfătui
rile anuale cu toate cadrele didacti
ce. acțiunile de îndrumare si control 
realizate în această perioadă în toa
te județele si instituțiile de învătă- 
mînt superior.

Trebuie să recunoaștem insă că 
si în domeniul conducerii procesu
lui instructiv-educativ se manifestă 
o seamă de deficiente si neajunsuri. 
Ministerul Educației si Invătămîn- 
tului. inspectoratele școlare nu au 
adoptat întotdeauna stilul si meto
dele de muncă cele mai adecvate 
pentru antrenarea tuturor unităților 
școlare la îndeplinirea integrală a 
sarcinilor ce le revin : nu s-a acțio
nat întotdeauna cu operativitate si 
fermitate pentru depistarea și înlă
turarea unor fenomene negative.

Istoricele hotărîri adoptate de cel 
de-al XlII-lea Congres al P.C.R. 
conturează cu deosebită claritate 
direcțiile si obiectivele strategice ale 
dezvoltării societății socialiste îh 
perioada 1986—1990 și, în perspecti
vă, pînă în anul 2000.

Pe baza obiectivelor cuprinse in 
Programul partidului si în Directi
vele Congresului al XlII-lea al 
P.C.R.. a indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, sub 
îndrumarea nemijlocită a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceausescu, a fost elaborat si se 
supune adoptării de către Congresul 
stiintei si învătămintului Programul 
privind asigurarea forței de muncă, 
dezvoltarea învătămintului si per
fectionarea continuă a pregătirii ca
drelor in perioadă 1986—1990. Ast
fel. în cincinalul următor, invătă- 
mîntul de toate gradele este chemat 
să asigure formarea profesională a 
unui număr de aproape 2 milioane 
de persoane, din care oeste 1 200 000 
muncitori, tehnicieni si maiștri. în
deosebi pentru ramurile de bază ale 
industriei, iar pentru agricultură 
596 000 de cadre calificate.

In acest scon. în treapta I de liceu 
vor fi cuprinși toti absolvenții cla
sei a VlII-a. din care peste 90 Ia 
sută urmează să frecventeze liceele 
industriale și agroindustriale. La 
sfîrșitul cincinalului 1986—1990, în 
treapta a Il-a a liceului vor fi 
cuprinși la cursurile dș zi și serale 
circa 60 la sută din absolvenții trep
tei I. O puternică dezvoltare va cu
noaște învățămîntul profesional, care 
urmează să școlarizeze anual circa 

1/3 din absolvenții clasei a X-a. In 
învățămintul superior vor fi pregă
tiți peste 146 000 ingineri și alte ca
dre cu pregătire superioară. De ase
menea. în fiecare an. în programele 
de perfecționare vor fi cuprinși cir
ca 3 000 000 de oameni ai muncii.

Cuprinderea integrală a tinerei 
generații în procesul instructiv-edu
cativ. in volumul si structura ne 
profiluri și trepte de învățămint in
dicate in documentele celui de-al 
XlII-lea Congres al partidului, pre
cum și necesitatea educării și pre
gătirii temeinice a viitorilor munci
tori, maiștri și specialiști, a stăpîni- 
rii de către aceștia a tehnicii moder
ne și a științei impun adoptarea unor 
îmbunătățiri ale planurilor de învă
țămint, ale rețelei învățămîntului li
ceal și profesional, ale structurii fa
cultăților și instituțiilor de învătă- 
mînt superior, ale nomenclatorului de 
profiluri și meserii la învățămintul 
liceal și profesional și, de speciali
zări,- Ia învățămîntul superior.

Pe baza planurilor de învătămînt. 
în programele si manualele școlare 
si universitare vor fi introduse date 
referitoare la cele mai noi cuceriri 
ale stiintei si tehnicii. îndeosebi ale 
celor cu aplicabilitate în activitatea 
economico-socială. care să lărgească 
orizontul de cunoaștere, să stimule
ze spiritul de creativitate si să dez
volte gîndirea economică a elevilor 
și studenților. In ceea ce privește 
instruirea practică a elevilor si stu
denților. împreună cu ministerele si 
unitățile economice vor fi luate mă
suri pentru asigurarea unei mai bune 
orientări a conținutului acesteia, in 
concordantă cu cerințele producției 
și procesului instructiv-educativ.

Cercetarea științifică din unitățile 
de invățămînt, sub coordonarea Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie și îndrumarea nemijloci
tă a tovarășei Elena Ceaușescu, va 
fi orientată cu precădere spre abor
darea problemelor prioritare ale eco
nomiei și vieții sociale, spre redu
cerea duratei circuitului cercetare- 
producție, prin folosirea cît mai ju
dicioasă a potențialului de care dis
pune învățămintul și prin dezvol
tarea colaborării cu cadrele de cer
cetare din activitatea de producție. 
Ponderea cea mai mare a potenția
lului de cercetare va fi folosită pen
tru soluționarea unor teme vizînd 
creșterea substanțială a nivelului 
calitativ al produselor, sporirea gra
dului de competitivitate al acestora, 
promovarea unor tehnologii noi cu 
consumuri materiale și energetice 
reduse, valorificarea deplină a fon
dului funciar, realizarea de noi so
iuri de plante și rase de animale.

Instituțiile de învătămînt superior 
îsi vor asuma responsabilități con
crete în cadrul programelor speciale 
de extindere a cibernetizării. robo
tizării și automatizării producției, de 
perfecționare a sistemului energetic 
national, de creștere a productivității 
muncii si reducere a consumurilor 
specifice, de protecție a mediului în
conjurător.

Cadrele didactice care predau știin
țele sociale vor fi antrenate în stu
dierea temeinică a schimbărilor petre
cute în societatea românească, ge
nerate de dezvoltarea forțelor de 
producție si de noile relații de pro
ducție sociale. Ia elaborarea căilor 
trecerii treptate la aplicarea princi
piilor comuniste de muncă si viată.

în domeniul muncii educative se 
va acționa pentru ca, prin tokte 
componentele procesului de învăiță- 
mint, să se dezvolte la tineri con
știința politică, patriotică și revolu
ționară, respectul față de muncă' și 
față de cei ce muncesc, adeziunea 
la politica internă și externă a par
tidului, spiritul de angajare fermă în 
făurirea viitorului luminos al pa
triei.

Subliniind marile realizări obținu
te de poporul român în construcția 
socialismului, învățămîntul de toate 
gradele are datoria de a cultiva' la 
tineri 'spiritul de combativitate față 
de manifestările obscurantiste, mis
tice și religioase, de naționalism, 'șo
vinism și antisemitism, să respingă 
cu fermitate încercările cercurilor 
reacționare imperialiste de a deni
gra socialismul in patria noasțră. po
litica națională justă a partidului si 
statului nostru revoluționar.

Una din direcțiile esențiale ale 
muncii educative trebuie să o con
stituie cunoașterea largă de către 
elevi și studenți- a politicii externe 
a partidului și statului nostru, a con
tribuției României, a președintelui 
ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
afirmarea în lume a unei noi ordini 
economice și politice, a idealurilor 
păcii, -înțelegerii și colaborării inter
naționale.

îndeplinirea exemplară a sarcini
lor ce revin școlii pentru înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XlII-lea 
al P.C.R., a indicațiilor și orientări
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
presupune folosirea cu maximă efi
ciență a puternicei baze materiale 
de care dispune învățămîntul, mobi
lizarea exemplară a tuturor cadrelor 
didactice și specialiștilor pentru în
deplinirea îndatoririlor ce le revin. 
Dispunem, așa cum sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de un poten
țial valoros de cadre didactice, care, 
conduse și îndrumate de organizați
ile de partid, pot să asigure instrui
rea temeinică și educația comunistă 
a tineretului. Sintem însă conștienți 
că trebuie să acționăm, în conti
nuare, pentru perfecționarea pregă
tirii profesional-științifice, metodice 
și politico-ideologice a cadrelor di
dactice, pentru creșterea exigenței 
și responsabilității lor în muncă, 
pentru instaurarea în fiecare unitate 
de invățămînt a unui climat comu
nist de exigență, de ordine și disci
plină.

Garanția sigură a îndeplinirii cu 
succes a acestor obiective o consti
tuie conducerea nemijlocită de către 
partid a întregii activități de instruc
ție și educație, creșterea rolului or
ganelor și organizațiilor de partid in 
organizarea și îndrumarea de zi cu 
zi a activității fiecărui colectiv di
dactic. Avînd în permanență in față 
modelul luminos de comunist revo
luționar și patriot înflăcărat al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, slujitorii 
școlii sînt hotărîți să muncească cu 
toată dăruirea și priceperea pentru 
înfăptuirea în mod exemplar a sar
cinilor ce Ie revin, pentru ca învă
țămîntul să ’ contribuie într-o măsură 
sporită la ridicarea patriei noastre 
pe noi trepte de progres și civili
zație.

în participarea din ce în ce mai 
largă la olimpiadele școlare si con
cursurile profesional-stiintifice.

Trebuie să recunoaștem însă : că 
în conținutul activității didactice, în 
pregătirea profesional-științifică a 
elevilor și studenților persistă încă 
unele neajunsuri. Sintem conștienți 
că nu am reușit în toate cazurile să 
realizăm o corelare optimă a cu
noștințelor între disciplinele funda
mentale și cele de specialitate și nu 
am asigurat întotdeauna selectarea 
și dozarea judicioasă a cunoștințelor.

Este necesar ca Ministerul Educa
ției și învățămîntului să acționeze 
cu mai multă fermitate pentru înlă
turarea acestor deficiențe, care gre
vează asupra calității procesului de 
învățămint, să acorde o atenție mai 
mare îmbunătățirii conținutului în
vățămîntului, să adopte cele mai 
eficiente soluții în vederea ridicării 
nivelului general de pregătire.

Gradul sporit de complexitate a 
procesului de edificare a noii socie
tăți, cerințele noii revoluții științi
fice și tehnice și necesitatea soluțio
nării operative a multiplelor proble
me pe care le pune dezvoltarea im
petuoasă a forțelor de producție cer, 
in mod imperios, creșterea contribu
ției nemijlocite a învățămîntului la 
investigarea științifică a fenomene
lor din natură și societate, formarea 
la viitorii specialiști a deprinderilor 
de activitate practică productivă, 
dezvoltarea gindirii lor economice și 
stimularea spiritului de creativitate.

Este meritul secretarului ge- . 
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a fi sesizat cu 
clarviziune aceste cerințe obiective 
și de a fi. elaborat concepția potrivit 
căreia cele trei mari componente ale 
activității sociale — învățămintul, 
cercetarea și- producția — trebuie 
privite intr-un sistem unitar care să ' 
creeze o determinare reciprocă. Por
nind de la această viziune politică 
de mare originalitate și eficiență, 
unitățile de învățămint au acționat 
în perioada analizată pentru creș
terea calității procesului de integra
re a învățămîntului cu cercetarea 
științifică și practica social-econo- 
mică, pentru sporirea contribuției 
școlii la îndeplinirea programelor de 
dezvoltare multilaterală a patriei.

în această perioadă, printr-o mai 
bună colaborare cu ministerele și în
treprinderile de profil, a fost dez
voltat sistemul de instruire practică 
îri condiții de producție, elevii și stu
denții realizînd repere din cadrul 
planurilor de producție ale între
prinderilor.

La învățămintul superior au căpă
tat o extindere mai mare aplicațiile . 
practice efectuate în laboratoarele 
întreprinderilor și institutelor de 
cercetări si practica tehnologică rea
lizată în unităti economice dotate cu 
tehnologii de virf. Ca urmare a in
dicațiilor conducerii de partid si de 
stat. Ministerul Educației si Invătă- 
mintului. împreună cu ministerele de 
profil au luat măsuri oentru crește
rea ponderii activităților didactice 
desfășurate în condiții de producție 
Ia nrofilele mine, petrol, geologie si 
agricol, precum si de preluare, de 
către cadrele didactice, a unor sar
cini si responsabilități în unităti pro
ductive din agricultură.

în domeniu] activității de cerce
tare științifică. Ministerul Educației 
și învățămîntului, unitățile de învă- 
țămint și cercetare, sub îndrumarea 
nemijlocită a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, s-au 
angajat cu hotărîre în îndeplinirea 
sarcinilor ce revin invățămîntului, 
pentru antrenarea elevilor, studenți
lor și cadrelor didactice în activita
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN-IOVIȚ POPESCU

Congresul științei și învăță- 
mintului este pentru noi, cadrele 
didactice, cercetătorii și studen
ții Universității din București, 
un prilej minunat de a ne ex
prima profundul devotament și 
suprema angajare în realizarea 
deplină și cu înaltă eficiență a 
amplului program de cercetare 
științifică și dezvoltare tehno
logică, de pregătire și perfec
ționare a specialiștilor necesari 
dezvoltării pe mai departe a 
științei și culturii, învățămîntu- 
lui și economiei românești, la ni
velul ' cerințelor actuale și de 
perspectivă. Analiza teoretică și 
practică de o deosebită profunzi
me și claritate, prezentată în 
strălucita cuvîntare a mult 
stimatului și iubitului . nostru 
secretar general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reprezintă pdntru noi un veri
tabil program de angajare revo
luționară și acțiune responsabilă 
în vederea realizării obiectivelor 
de intensificare a cercetării ști
ințifice și perfecționare continuă 
a invățămîntului.

Cerințele dezvoltării intensive 
a tuturor ramurilor de activi
tate, formulate in documentele 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, oferă direcții de bază 
in orientarea pe mai departe a 
cercetării științifice. Realizările 
de pînă acum ne îndreptățesc 
să afirmăm că Universitatea din 
București dispune de un mare 
potențial material și uman pen
tru a ridica pe un plan calitativ 
nou întreaga cercetare științifi
că. Este pentru noi o datorie de 
onoare de a aduce mulțumiri 
fierbinți tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
savant de largă recunoaștere in
ternațională, deschizătoare de 
■noi direcții creatoare în cerce
tarea științifică fundamentală și 
aplicativă, in orientarea întregii 
cercetări științifice și tehnologi
ce din țara noastră, pentru 
conducerea permanentă și de 
înaltă competență ce o acordă 
științei și invățămîntului, spre 
progresul neîntrerupt al Româ
niei socialiste.

Studiind propunerile privind 
desemnarea președintelui, pre
cum și a membrilor Consiliului 
Național al Științei și învăță
mântului, țin să declar că faptul 
de a avea în fruntea acestui im
portant organism democratic pe 
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, eminent 
om politic, ilustru savant, con
stituie garanția sigură a înfăp
tuirii neabătute a politicii parti
dului și statului nostru în dome
niul științei și al invățămîntului, 
a marilor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului pentru mersul ascendent 
al României către comunism.

Referindu-se la realizările din 
perioada 1981—1985, vorbitorul a

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
CAROL MANIȚIU

Congresul științei și învățâ- 
mîntului se înscrie, așa cum a 
subliniat tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
în deschiderea lucrărilor, ca un 
eveniment de cea mai mare în
semnătate în viața cultural- 
științifică și social-polltică a 
țării, ca o nouă și viguroasă 

'expresie a profundului demo
cratism al orînduirii noastre so
cialiste.

Magistrala cuvîntare rostită 
de cel mai iubit și stimat fiu al 
națiunii, personalitate de mare 
prestigiu a .contemporaneității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reprezintă, prin tezele și orien
tările de largă perspectivă pe 
care le cuprinde, un document 
de excepțională valoare pentru 
activitatea de cercetare, proiec
tare și învățămînt, care stabi
lește cele mai eficiente căi și 
mijloace în vederea creșterii 
în continuare a aportului aces
tora . la accelerarea progresului 
social-economic și cultural al 
țării.

Exprimăm aleasa noastră 
gratitudine, profundul nostru 
omagiu secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru acti
vitatea neobosită, plină de elan 
patriotic și eroism revoluționar 
pe care o desfășoară pentru 
continua dezvoltare și înflorire 
a patriei noastre. Abordînd 
creator ; problemele teoretice și 
practice ale .construcției socialis
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adus o contribuție remarca
bilă la îmbogățirea tezaurului 
cunoașterii și spiritualității 
românești.

Un rol esențial în înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al partidului revine științei 
Și tehnologiei, ca factori deter
minant ai progresului, ai afir
mării multilaterale a revolu
ției tehnico-științifice în țara 
noastră. Ca președinte al celui 
mai înalt for științific național, 
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu are o 
contribuție hotăritoare la înde
plinirea rolului important în
credințat acestui organism de 
partid și de stat. Sub condu
cerea sa, Consiliul pune în apli
care. împreună cu institutele 
centrale, ministerele economice, 
importante programe de lărgire 
a bazei de materii prime, mine
rale și energetice,. de reducere 
a consumurilor materiale, de 
recuperare și refolosire a tuturor 
resurselor, de creștere a ex
portului, a productivității mun
cii și a eficienței economice. 
Toate acestea dau o imagine 
grăitoare a înaltului grad de 
angajare a științei și tehnolo
giei românești, realizat sub în
drumarea competentă și prin 
contribuția nemijlocită a tova
rășei Elena Ceaușescu, în re
zolvarea unor probleme de im
portanță fundamentală pentru 
dezvoltarea economică și socia
lă a țării noastre în actuala 
etapă și. în perspectivă, pină 
in anul 2000.

Raportez congresului că uni
tățile de cercetare și inginerie 

arătat’ că Universitatea din 
București a contribuit la pro
grame științifice prioritare, de 
interes național, privind investi
garea geologică a unor noi re
zerve ' materiale și energetice, 
prospectarea noilor sunse con
venționale și necohvenționale de 
energie, programul nuclear, 
realizarea de noi materiale și 
dispozitive, aplicații ale infor
maticii în dezvoltarea tehnologi
că și economico-socială. Au .fost 
publicate lucrări de sinteză, cu 
valoare fundamentală și aplica
tivă, cum sînt tratate din dome
niul microbiologici generale, 
geografiei, dreptului civil și al 
muncii, istoriei filozofiei româ
nești, esteticii, teoriei cunoaște
rii științifice, precum și dicțio
narele. destinate studiului mo
dern și intensiv al limbii și li
teraturii române. Rezultatele 
originale ale cercetării s-au con
cretizat și în publicarea unui 
număr însemnat de studii în re
viste de specialitate din țară și 
străinătate, cărți sau monogțafii 
care îmbogățesc dialogul cerce
tării românești, cu mișcarea ști
ințifică mondială, care dezvoltă 
substanțial baza de documentare 
și- sprijină înnoirea permanentă 
a procesului de predare și învă
țare in școala noastră su
perioară.

Se poate aprecia că în cadrul 
Universității există încă mari 
rezerve care, valorificate cu exi
gență comunistă și răspundere 
deplină, pot conduce la progre
se mai substanțiale in orien
tarea și organizarea cercetării.

Este pentru noi o cinste și o 
mare răspundere să trăim, 
să muncim în această stră
lucitoare perioadă din istoria 
poporului român, în care Româ
nia, prin glasul autoritar al 
președintelui său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a afirmat 
cu putere în lume, pentru pro
movarea înțelegerii între po
poare, pentru triumful rațiunii 
în soluționarea problemelor liti
gioase. Toți oamenii de știință, 
cultură și învătămînt urmează 
cu . devotament nemărginit pe 
înțeleptul nostru conducător în 
amplele sale acțiuni vizînd 
apărarea păcii și înfăptuirea 
dezarmării, pentru apărarea 
dreptului fundamental al uma
nității — dreptul la viață, la 
muncă pașnică.

în încheiere, vorbitorul a ex
primat angajamentul cadrelor 
didactice, cercetătorilor și stu
denților din Universitatea bucu- 
reșteană de a depune toate efor
turile 'pentru transpunerea 
neabătută în viață a obiective
lor cuprinse în documentele 
supuse dezbaterii congresului, 
care deschid noi perspective 
dezvoltării științei și învățămîn- 
tului .din patria noastră.

tehnologică din cadrul Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
de Mașini — pe care am cinstea 
să le reprezint la acest Congres 
— au asigurat, în perioada 
1981—1985, pe bază de concepție 
proprie, un grad de înnoire a 
producției de 75 la sută, fiind 
introduse în fabricație peste 
2 000 de produse noi și moder- 
rtizato. S-au elaborat și aplicat 
peste 1 200 tehnologii noi desti
nate mecanizării și automatiză
rii proceselor de producție — 
ca, de exemplu, tehnologiile de 
electroeroziune, cu laser și 
ultrasunete — peste 50 tehno
logii și echipamente aferente 
programului nuclear, mecani
zării și automatizării montaju
lui, a alimentării mașinilor- 
unelte și a transferului inter- 
operaționai.

In spiritul indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
am acționat cu fermitate și per
severență pentru ridicarea cali
ficării și perfecționării pregă
tirii profesionale a oamenilor 
muncii din institute, avînd ca 
rezultat intensificarea muncii 
de creație științifică și tehnică, 
concretizată în acest cincinal, 
prin 1 500 invenții și peste 4 000 
inovații înregistrate.

Vorbitorul s-a referit, apoi, 
la lipsurile care se mai mani
festă în activitatea de cercetare 
și a prezentat măsurile între
prinse pentru îmbunătățirea 
muncii, pentru accelerarea in
troducerii progresului tehnic în 
construcția de mașini.

în continuare, vorbitorul a 
spus : în lumina indicații
lor și orientărilor formulate 
cu clarviziune de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în magistra
la cuvîntare rostită la deschi
derea lucrărilor forumului știin
ței și invățămîntului, a preve
derilor programelor supuse dez
baterii, cercetării și ingineriei 
tehnologice din construcția de 
mașini îi revin sarcini deosebite 
pe linia dezvoltării și diversifi
cării producției, a creșterii cali
tății și competitivității produse
lor. în anul 1987, ponderea pro
duselor noi va fi de 70 la sută 
și de peste 90 Ia sută pînă la 
sfîrșitul cincinalului. Pentru 
realizarea sarcinilor ce ne re
vin vom intensifica aplicarea 
metodelor moderne de cercetare 
și proiectare asistată de calcu
lator. Vom aborda mai curajos 
cercetările de perspectivă vi- 
zind extinderea utilizării mate
rialelor compozite și a micro
electronicii, introducerea cuce
ririlor noi ale fizicii, chimiei și 
biologiei în tehnologia con
strucțiilor de mașini.

Ne angajăm în fața con
gresului — a spus vorbitorul in 
încheiere — să nu precupețim 
nici un efort pentru dinami
zarea capacității noastre de 
creație tehnică și științifică, 
pentru utilizarea deplină a mo
dernei baze : tehnico-materiale 
de care dispunem, în vederea 
ridicării continue a performan
țelor și competitivității produ
selor construcțiilor de mașini, 
creșterii aportului acestei ra

muri de bază la dezvoltarea in
tensivă a economiei naționale.

Alături de-întregul popor, ex
prim recunoștința noastră fier
binte față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, iubitul nos
tru conducător, care, preocu- 
pîndu-se permanent de dezvol

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
GEORGETA NICHITA

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele colectivului de studenți» 
și cadre didactice de la Institu
tul agronomic din Timișoara, să 
exprirh recunoștința profundă 
și adeziunea față de orientările ' 
și indicațiile cuprinse în magis
trala expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al . partidului, președin
tele Republicii, ctjtorul învăță- 
mîntului românesc modern.
■ Omagiem, totodată, contribu
ția de înalt prestigiu a tovară
șei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu la fundamen
tarea și aplicarea în viață a po
liticii partidului și statului nos
tru în domeniul învățămîntului, 
științei și culturii.

Așezînd în permanență la 
baza întregii sale activități do
cumentele programatice ale ce
lui de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R., colectivul de cadre di
dactice și studenți din institutul 

' nostru și-a concentrat eforturi
le în direcția perfecționării pro
cesului instructiv-educativ, a 

, creșterii aportului cercetării ști
ințifice la dezvoltarea agricul
turii din zona de vest a țării. 
Ca urmare a acestor eforturi, 
au fost create noi soiuri de 
orez, grîu, hibrizi de porumb și 
plante horticole, noi linii și 
populații de animale, s-au ela
borat tehnologii de cultivare a 
plantelor, de reducere a consu
murilor energetice și de valori
ficare superioară a tuturor pro
duselor secundare agricole și 
industriale, de prevenire și 
combatere a bolilor la plante și 
animale, de optimizare a pro
ducției agrozootehnice prin 
metode matematice originale, 
s-au elaborat tehnologii moder
ne, eficiente de cultivare a 
plantelor, de ameliorare a soiu
rilor slab productive.

Cadrele didactice din institu
tul nostru au acordat perma
nent asistentă de specialitate 
unităților agrozootehnice din 
județul Timiș și din județele li
mitrofe. în prezent, ele îndru
mă 18 consilii agroindustriale, 
44 de unități agricole socialiste, 
care constituie pentru noi un 
vast laborator de cercetare și 
de integrare.

Așa cum ne-a indicat secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, am 
acordat o mare atenție activi
tății de producție din stațiunea 
didactică experimentală. Ca a- 
tare, producția acestei stațiuni 
a crescut an de an. In ciuda 
condițiilor climatice mai puțin 
favorabile, am obținut, ’ în me
die la hecțar, peste 7 000 kg de 
grîu, 3 460 kg de floarea-soare- 
lui și 13 480 kg de porumb boa
be ; producția de lapte de vacă 
furajată s-a ridicat la 4 753 litri.

Toate aceste eforturi — a 
spus în continuare vorbitoarea

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CROITORU

Subliniind că ampla cu
vîntare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la Congresul 
științei și invățămîntului se 
constituie într-un document 
programatic ce deschide orizon
turi largi angajării potențialu
lui de creație si de educație în 
procesul înfăptuirii neabătute a 
Programului partidului, a hotă
rîrilor Congresului al XIII-lea, 
vorbitorul a spus : Este o dato
rie de conștiință să exprimăm 
si în acest cadru omagiul nos
tru suprem secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. eminent re
voluționar care, prin forța de 
previziune științifică si cute
zanță novatoare, a conferit o 
nouă strălucire vocației con- 
6tructiv-creatoare a poporului, 
ctitorind pentru națiune un crez 
fundamental, o unitate de mo
nolit. o voință nestrămutată de 

tarea multilaterală a țării, de
pune o activitate consecventă 
și neobosită în vederea impri
mării unui curs nou, pozitiv, 
în relațiile internaționale, an
gajării pe drumul rațional al 
dezarmării, al păcii și înțelege
rii în lume.

— au fost strîns corelate cu cele 
de perfecționare a procesului 
de învățămint. Fiecare cadru 
didactic din institutul nostru se 
preocupă sistematic de îmbună
tățirea conținutului cursurilor și 
lucrărilor practice, participă la 
organizarea optimă a instruirii 
studenților, urmărește ca pro
cesul de instruire și educație 
să se desfășoare în întregime 
sub semnul exigențelor actuale 
și de perspectivă, ale. noii revo
luții agrare din țara noastră. în 
vederea cultivării viziunii pros
pective, interdisciplinare și a 
spiritului de creativitate, fieca
re student este antrenat, încă 
din anul al II-lea, în colective 
mixte de cercetare contractua
lă, ur.mărindu-se ca cercetările 
să-și găsească finalizare în lu
crările de diplomă, iar cele mai 
bune soluții astfel sintetizate să 
fie introduse în practica după 
absolvire.

Pe baza experienței de pînă 
acum, se impune o intensifi
care a eforturilor pentru creș
terea muncii instructiv-educati- 
ve, perfecționarea gîndirii eco
nomice, pentru integrarea învă- 
țămintului cu cercetarea și pro
ducția, la nivelul condițiilor 
excepționale de care beneficia
ză institutul nostru.

în încheiere, vorbitoarea a 
spus : în numele întregului 
corp didactic, al studenților in
stitutului nostru, ne angajăm ca 
în viitor să acționăm cu și mai 
multă perseverență, urmînd 
neabătut exemplul luminos de 
muncă și viață al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru a ne 
îndeplini exemplar sarcinile ce 
ne revin din hotărîrile adoptate 
la acest congres.

Permiteți-ne să ne exprimăm, 
în același timp, satisfacția pen
tru inițiativele și. acțiunile în
treprinse de. partidul și statul 
nostru, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru, solu
ționarea pe cale pașnică a tutu
ror problemelor litigioase exis
tente pe plan extern, pentru 
Încetarea ' cursei înarmărilor. 
Este o mîndrie să fii cetățeanul 
unei țări care, luptînd pentru 
păstrarea și consolidarea depli
nei sale independențe naționa
le. nu- uită nici un moment să-și 
aducă o remarcabilă contribu
ție la lupta popoarelor pentru 
o lume mai dreaptă și mai 
bună, o lume fără arme nu
cleare, fără amenințări și dis
trugeri. Noi, cadrele didactice 
și studenții Institutului agrono
mic din Timișoara, împreună 
cu întregul nostru popor, vrem 
ca roadele științei și lumina 
scolii să ne facă viata mai fru
moasă, mai deplină în realizări, 
vrem să triumfe glasul rațiunii 
și să Sh impună o pace trainică 
pe Pămînt,' relații de prietenie 
și colaborare între toate țările 
lumii.

edificare si înflorire multilate
rală a patriei, de afirmare ple
nară a României socialiste, li
beră. demnă, egală si suverană) 
în rîndul națiunilor lumii.

în continuare, vorbitorul a în
fățișat pe larg rezultatele obți
nute în activitatea de cercetare 
■și în învățămînt : îndeplinirea, 
de către colectivele unităților 
economice din Capitală, a ac
tualului cincinal, cu o lună mai 
devreme, realizarea, pînă la 
sfirșitul anului a unei producții 
suplimentare de peste 18 mili
arde lei. sporirea exportului, ac
centuarea laturilor calitative, 
promovarea susținută a progre
sului tehnic, ridicarea eficientei 
în toate domeniile sînt rodul 
eforturilor conjugate ale oame
nilor muncii. în rîndul cărora 
un rol deosebit îl au cele peste 
100 000 de cadre ce lucrează în 

unitățile de cercetare științifică, 
inginerie tehnologică, proiectare 
si în învătămînt. Prin implica
rea puternică a cercetării si în- 
vătămintului superior în soluțio
narea problemelor concrete ale 
producției, ponderea produselor 
noi. reproiectate sau moderni
zate a ajuns la 57 la sută, Ca
pitala realizînd în acest fel cu 
un an măi devreme sarcina sta
bilită pentru întregul cincinal ; 
numai în acest an au fost apli
cate în producție 850 tehnologii 
noi si modernizate si s-au asi
milat 5 000 produse. Totodată, 
au fost introduse în producție 
peste 1 300 invenții, iar în pro
iectele de execuție, peste 12 000 
tehnologii de concepție proprie, 
de două ori mai multe decît în 
1980.

în această perioadă, în Capi
tală au fost realizate o serie de 
produse de înaltă performantă 
si s-au asimilat tehnologii ne- 
conventionale care permit valo
rificarea mai bună a . materiale
lor refolosibile si reducerea ac
centuată a consumurilor. îmbu
nătățirea calității si fiabilității 
produselor.

Aceste rezultate au fost posi
bile datorită sprijinului perma
nent si îndrumării de înaltă 
competentă științifică de care 
beneficiază cercetarea si invă- 
tămîntul din partea tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. a cărei prodigioasă 
activitate creatoare, unanim re
cunoscută și apreciată, este con
sacrată dezvoltării multilaterale 
a științei și învățămintului. 
creșterii, contribuției lor la ac
celerarea procesului construcției 
socialiste în patria noastră.

în aceste două decenii, nu
mite cu legitimă mîndrie patrio
tică ..Epoca Nicolae Ceaușescu'1, 
unitățile de învătămînt din Ca
pitală, beneficiind de o îndru
mare statornică din partea con
ducerii partidului nostru, de o 
puternică bază tehnico-materia- 
lă. de programe clare si de un 
valoros corp de cadre didactice, 
au pregătit peste 750 00C de ti
neri muncitori, maiștri, ingineri 
Si specialiști, ceda ce reprezintă 
peste 60 la sută din forța de 
muncă a Capitalei. Situind în 
centrul întregii activități in- 
structiv-educative însușirea te
meinică a politicii partidului, a 
concepției sale revoluționare 
despre lume și viată, a indica
țiilor si orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. organele și 
organizațiile de partid. de 
U.T.C., organizațiile de pio
nieri au acționat pentru integra
rea activă a invățămîntului cu 
producția si cercetarea, pentru 
temeinica pregătire teoretică, si 
practică a elevilor si studenți
lor. în consens cu cerințele ac
tuale si de perspectivă ale uni
tăților economice.

Criticînd în același timp nea
junsurile , manifestate în unele 
unităti de învătămînt. vorbitorul 
a arătat că unii elevi si studenti 
înregistrează rezultate mediocre 
la învățătură, au o frecventă 
slabă si încalcă normele de 
conduită școlară. Nu am reușit 
încă să antrenăm cadrele didac
tice. toti factorii educativi în- 
tr-o activitate sistematică și 
continuă de ridicare calitativă a 
muncii desfășurate, de creștere 
a contribuției lor la- întărirea 
climatului de ordine si disci
plină în colectivitățile școlare. 
De asemenea, recentele adunări 
generale ale oamenilor muncii 
din institutele de cercetare au

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
MARIOARA LEMNE

Lucrările congresului nostru 
— eveniment de deosebită im
portanță pentru toți cei care 
lucrează în domeniile cercetării 
științifice și învățămintului — 
se desfășoară în perioada în 
care întregul popor este anga
jat plenar pentru încheierea cu 
țezultate cit mai bune a preve
derilor planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, pentru 
pregătirea temeinică a noului 
cincinal, ale cărui obiective 
fundamentale au fost stabilite 
de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

în acest cadru de puternică 
însuflețire patriotică, de aVînt 
creator, magistrala expunere 
rostită de secretarul gene

relevat, totodată, că mai avem 
o seamă de neîmpliniri pen
tru înlăturarea cărora ne vom 
concentra în viitor toată a- 
tenția. Obiectivele de impor
tantă cardinală cuprinse in ma
gistrală cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostită la 
deschiderea congresului, orientă
rile pentru anul viitor date la 
recentă plenară a C.C. al P.C.R. 
vor constitui temeiul unei- ana
lize exigente a muncii noastre, 
a rezervelor si potențialului de 
care dispunem. Ne propunem ca 
la sfirșitul cincinalului viitor, 90 
Ia sută din producție să se rea
lizeze în sisteme mecanizate, 
automatizate si robotizate, con
tribuind si în acest fel la du
blarea productivității muncii, in 
condițiile sporirii cu 70 la sută 
a gradului de valorificare a ma
teriilor prime si energiei.

în spiritul cerințelor funda
mentale puse de secretarul ge
neral al partidului în fata noas
tră. ne angajăm să facem totul 
pentru a forma nu numai buni 
specialiști, ci si buni revoluțio
nari. cetățeni patrioti. militanti 
neobositi pentru , ridicarea . De o 
treaptă calitativ nouă a întregii 
lor activități. Actionînd pentiu 
creșterea continuă a rolului or
ganizațiilor de partid in unită
ții,e /școlare, vom desfășura o 
susținută activitate pentru ridi
carea nivelului invățămîntului 
la cerințele revoluției tehnico- 
stiintifice. pentru îmbinarea ar
monioasă a conținutului profe
sional științific cu valorile do- 
litice ale societății noastre so
cialiste. contribuind in acest fel 
la formarea unei generații în 
măsură să poarte mai departe, 
cu competentă si răspundere pa
triotică. făclia idealurilor nobile 
ale poporului, ale clasei munci
toare. ale partidului comunist, 
tumultul revoluționar al acestei 
glorioase epoci istorice.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Exprimînd adeziunea de
plină a oamenilor muncii din 
Capitală la politica internă si 
externă a partidului si statului, 
aducem prinosul de recunoștință 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
eroul demnității si libertății 
noastre, care îsi. consacră în
treaga activitate slujirii fără 
preget a intereseloi- ponorului 
român, apărării dreptului funda
mental al tuturor popoarelor la 
viată, la pace. Ia independentă 
și suveranitate națională. Adu
cem. totodată, un călduros oma
giu tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. ilustru 
savant și eminent om politic, 
care, prin exemplul întregii sale 
activități, al creației științifice, 
prin prodigioasa muncă desfă
șurată în fruntea Comitetului 
național „Oamenii de stiintă si 
pacea", conferă o strălucită ex
presie vocației de pace a oame
nilor de stiintă. artă și cultură 
din tara noastră, a întregului 
nostru popor. ,

Exprimînd acordul deplin cu 
documentele supuse dezbaterii, 
asigurăm congresul, pe secreta
rul general al partidului, pe 
dumneavoastră, mult stimată 
tovarășă Elena Ceausescu, că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru a îndeplini exemplar 
sarcinile de olan ne acest an si 
în viitorul cincinal, aducîndu-ne 
o contribuție sporită la realiza
rea istoricului obiectiv de dez
voltare si înflorire multilaterală 
a patriei, de ridicare neconte
nită a României pe culmile 
bunăstării si măreției socialiste 
Si comuniste.

ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îil deschi
derea lucrărilor congresului, se 
constituie într-un vast program 
de acțiune, pe care sîntem ferm 
hotărîți să-I ducem la îndepli
nire, aducîndu-ne astfel o con
tribuție sporită la dezvoltarea 
economiei românești, la afir
marea plenară a științei și teh
nicii în toate domeniile de ac
tivitate.

Cercetătorii Institutului de 
geologie și geofizică sînt pu
ternic mobilizați pentru tradu
cerea exemplară în viață a sar
cinilor ce revin acestui sector 
din hotărîrile Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., din indica
țiile și orientările secretarului 
general al partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, cu privire 
la dezvoltarea mai rapidă a 
bazei proprii de materii prime 
și energie.

In stabilirea liniilor directoa
re ale activității geologice, un 
rol deosebit îl au programele 
prioritare elaborate de Consiliul 
Național pentru Știință și Teh
nologie, din inițiativa și -sub 
directa coordonare a tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena CeauseScu, militant de 
frunte al partidului, om de ști
ință de înalt prestigiu interna
țional, al cărui luminos exem
plu de muncă și viață se con
stituie într-un puternic imbold 
pentru toți oamenii de știință 
din țara noastră. Strălucita, ac
tivitate desfășurată de tovarășa 
Elena Ceaușescu. în înalte func
ții de partid și de stat, exercită 
o influentă determinantă, mobi
lizatoare, contribuie la reali
zarea unor deschideri larg în
noitoare, de mare însemnătate 
principială și practică.,

Referindu-se la activitatea 
institutului, vorbitoarea, după 
ce a înfățișat activitatea desfă
șurată de colectivul de cer
cetători pentru identificarea de 
noi zăcăminte de cărbuni supe
riori și de lignit, și a unor 
formațiuni de hidrocarburi, de 
rezerve de substanțe utile me
talifere și nemetalifere, în dife
rite zone ale țării, pentru asi
milarea, în activitatea de mi- 
croproducție, a unor aparate de 
Înaltă tehnicitate . destinate cer
cetării geologice, a arătat că re
zultatele puteau fi mai bune 
dacă ar fi existat o mai mare 
preocupare și s-ar fi acțio
nat cu răspundere pentru 
soluționarea problemelor cer
cetării fundamentale , în do
meniile mineralogiei, geochi- 
miei și stratigrafiei, speciali
zarea cadrelor necesare dezvol
tării cercetării în domeniul geo- 
fizicii și tehnologiilor de valo
rificare.

în continuare, vorbitoarea a 
spus : în spiritul înaltelor exi
gențe formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în magistra
la expunere rostită la deschi
derea forumului științei și invă- 
țămintului, organizația de par
tid, consiliul științific, întregul 
personal de cercetare vor acor
da o deosebită atenție moder
nizării tehnice a activității geo
logice prin extinderea tehnici
lor de teledetectie, perfecționa
rea metodelor pentru creșterea 
adîncimilor de investigație, in
troducerea metodelor geofizice 
în subteran. Avem convingerea 
că rezultatele cercetărilor insti
tutului vor contribui substanțial 
la creșterea ponderii rezervelor

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION DODU BĂLAN

Strălucita expunere a secre
tarului general al partidului, to-« 
.varășul Nicolae Ceaușescu — 
adevărată cartă a păcii, pro
gresului, a înfloririi științei, în
vățămîntului și culturii, a pro
pășirii patriei noastre — sfera 
largă de preocupări a docu
mentelor prezentate congresu
lui nostru mă îndeamnă să măr
turisesc din toată inima că 
acest forum democratic, parte 
integrantă a democrației socia
liste, a stilului de muncă dina
mic și novator- al secretarului 
general al partidului, dezbate, 
într-un spirit creator, uma
nist și responsabil, problemele 
fundamentale ale omului de azi, 
ale României socialiste și, im
plicit, ale lumii contemporane, 
marcînd un moment de seamă 
în edificarea socialismului in 
patria noastră.

îmi deolar acordul cu lumi
noasele idei din expunerea se
cretarului general al partidului 
și mă angajez să lupt și să 
muncesc fără preget pentru ca 
ele să devină faptă, să se în
truchipeze în bunăstarea și fe
ricirea poporului român, în pro
filul lui moral, așa cum s-au în
truchipat toate ideile mărețe 
din monumentala operă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Istoria, cu dialectica ei atît 
de complexă, așază cîteodată 
pe umerii unor ani sarcini deci
sive pentru destinul unui popor, 
pentru înflorirea civilizației și 
a culturii sale. Astfel sînt anii 
de cind se află la conducerea 
partidului și a statului nostru 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României socialiste, în 
care trăiește cu demnitate, 
muncind și învățind, un popor 
suveran și stăpin pe destinul 
său istoric, într-un climat de li
bertate, fără a se sfii să ros
tească sau să scrie : România, 
limba și literatura română, 
știința românească. Pentru 
aceasta șl pentru noul destin al 
ființei noastre naționale îi sîn
tem profund recunoscători to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Ne-am redescoperit trecutul 
glorios, valorile etice și estetice, 
cîntecele patriotice și revolu
ționare, marii scriitori, prezen
tul socialist. devenind măreață 
și nepieritoare istorie, pe al că
rei f run tar strălucește proemi
nenta personalitate a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, lumi- 
nînd ca un astru valorile funda
mentale ale spiritualității noas
tre. Adevărul, Cinstea. Binele și 
Frumosul, Omenia sint, valorile 
morale și estetice pe care școala 
românească de toate gradele le 
cultivă cu devotament in con
știința . tinerei generații, o. dată 
cu patriotismul, cultul muncii, 
spiritul militant, revoluționar, 
dorința de colaborare și pace in 
lume.

Școala românească de azi, 
beneficiind de îndrumările de 
inestimabilă valoare ale tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, și continuînd 
cele mai bune tradiții ale cultu
rii românești, este, în primul 
rind, viață dăruită vieții prin 
integrarea organică a invăță- 
mintuiui cu cercetarea și pro
ducția. De aceea, nicicînd cele
brul dicton al lui Seneca — 
Non scholae, sed vitae discimus 
— n-a fost mai actual decît 
astăzi ; nu învățăm pentru școa
lă, ci pentru viață. De aici de

valorifiCabile, față de rezervele 
extrase în conformitate cu pre
vederile programelor pentru 
cincinalul 1986—1990, precum și 
la creșterea eficienței activită
ții de prospecțiuni și exploatare 
geologică, la scurtarea duratei 
de cercetare a zăcămintelor, așa 
cum, in nenumărate rinduri, 
ne-a cerut-o secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu.

Avem în vedere, de aseme
nea, reconsiderarea și reevalua
rea prognozei pentru principa
lele substanțe minerale și ener
getice, intensificarea cercetări
lor in domeniul hidrocarburi
lor, dezvoltarea potențialului 
de substanțe metalifere și ne
metalifere in zone cu grad 
de cunoaștere mai redus, pre
cum și a celor situate în treap
ta a doua de adincime din 
principalele unități geologice 
ale țării. Vom extinde cercetă
rile pentru resurse marine, 
realizînd primele hărți geologi
ce ale platoului continental ro
mânesc al Mării Negre. Activi
tatea de microproducție va fi 
orientată spre asimilarea de a- 
paratură geologică modernă in 
vederea ridicării calității cer
cetărilor și creșterea eficienței 
economice a acestui important 
sector de activitate.

Doresc să-mi exprim deplinul 
acord cu documentele supuse 
dezbaterii și asigur congresul, 
pe dumneavoastră, mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu, că 
oamenii muncii din domeniul 
cercetării geologice și geofizice, 
conștienți de răspunderea ce le 
revine, acționează cu toată fer
mitatea pentru realizarea Pro
gramului de cercetare științifi
că, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic 
în perioada 1986—1990, pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului nostru de dezvoltare 
a bazei, de materii prime și re
surse energetice, ca o condiție 
primordială a progresului socie
tății socialiste românești.

Permiteți-mi. totodată, să dau 
expresie adeziunii noastre la 
politica externă a partidu
lui și statului, politică in con
sens cu interesele poporului 
român, ca și ale întregii ome
niri. în condițiile actuale, ale 
unei situații internaționale în
cordate, in care există perico
lul unui nou război mondial, 
trebuie — așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
făcut totul ca balanța să încline 
definitiv în favoarea forțelor 
păcii și colaborării, pentru asi
gurarea unui viitor fericit tu
turor popoarelor lumii.

curge prima cerință a metodicii 
moderne, anume aceea de a-i 
îndruma pe tineri să învețe 
pentru viață, să iubească munca 
și să deteste trîndăvia, ..super
ficialitatea și spiritul de 
căpătuială, să învețe — așa 
cum ne cere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să fie 
gata să îndeplinească orice în
sărcinare din partea partidului, 
in orice domeniu, să fie revo
luționari de profesie, nu simpli 
profesioniști sau tehnicieni in- 
guști..

Acum, cînd întreaga țară a 
devenit o imensă școală aotivă, 
bazată pe principiul educației, 
permanente, cum preconiza 
secretarul general al partidului, 
pe capacitatea de adaptare ne
contenită a omului la ritmul 
progresului științific și tehnic, 
învățămintul și știința devin, 
tot mai mult, o imensă bogăție 
spirituală a națiunii. Sintem 
chemați să educăm tînăra ge
nerație în spirit patriotic, fe
rind-o de mirajul fals-străluci- 
tor al capitalismului, gata ori- 
cind să amăgească firile slabe, 
conștiințele fragile, dispuse să-și 
vîridă sufletul pe un blid de 
linte. Omul nou, legat organic 
de destinul acestui popor, stă- 
pinind un larg orizont de cultu
ră și de civilizație, trebuie să 
se dăruiască patriei, știind că 
socialismul se construiește cu 
trudă și jertfă, cu știință Înaltă, 
conștiință patriotică și un pu
ternic spirit revoluționar, se 
făurește cu un respect desă- 
vîrșit pentru valorile autentice 
ale culturii naționale și univer
sale, cu receptivitate la nou și 
înnoire, la noul autentic de azi, 
care va fi firescul de miine, ca 
o nouă treaptă a cunoașterii, a 
culturii și civilizației naționale.

Alături de întregul popor, 
profesorii de limbă și literatură 
română, discipline fundamenta
le, cărora secretarul nostru ge
neral le-a dat o atit de 
înaltă apreciere, îi sînt profund 
recunoscători tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru că 
le-a redat inestimabilele valori 
spirituale și a creat cele mai 
bune condiții pentru valorifi
carea științifică a moștenirii 
noastre culturale. Valorile au
tentice ale literaturii, științei 
și artei românești sint prezen
te azi în toate programele și 
manualele.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la direcțiile principale 
îh care trebuie să acționeze 
școala românească, precum și la 
necesitatea legăturii mai strin- 
se a învățămintului umanistic 
cu cercetarea, științifică și pro
ducția.

Știm, dintr-o zbuciumată is
torie — a spus el în încheiere 
— că, acolo unde este inima ti
neretului, acolo este și viitorul 
țării. De aceea, însuflețiți de lu
minosul exemplu al secretarului 
nostru general, vom munci in 
așa fel incit inima tineretului 
nostru să fie cu țara și 
poporul, cu partidul — cen
tru yital al națiunii — cu iubi
tul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
României socialiste, suflet în 
sufletul neamului nostru, asi- 
gurînd perenitatea noastră pe 
plaiurile strămoșești și edifi
carea cu succes a comunismului.
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Telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceausescu 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
S-A HTlLNIT CU TOVARĂȘUL HANS KLEVEN,

președintele Partidului Comunist din Norvegia
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)
Ne facem o datorie de onoare în a exprima, si cu acest prilej, 

aleasa noastră stimă și recunoștință tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceausescu, eminent om de stiintă. mi
litant de seamă al partidului nostru, președintele Consiliului 
National al Stiintei si Invătămintului. pentru strălucita activitate 
dedicată transpunerii în viată a politicii partidului în domeniile 
cercetării, invătămintului și culturii, pentru remarcabila con
tribuție adusă Ia dezvoltarea științei românești și afirmarea ei 
pe plan international. ,

Forumul științei și invătămintului dă cea mai înaltă apre
ciere magistralei dumneavoastră cuvîntări rostite în deschiderea 
lucrărilor, care se constituie într-o strălucită analiză a mersu
lui construcției socialiste in patria noastră în această etapă, sub 
semnul istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al parti
dului. precum și a problemelor fundamentale ale umanității — 
asigurarea păcii, înfăptuirea dezarmării. în primul rind a celei 
nucleare, instaurarea unui climat de destindere, securitate și 
largă colaborare pe continentul european și în întreaga lume. 
Aprobind si insușindu-și pe deplin tezele și ideile din cuvîn
tarea dumneavoastră, participantii au hotărit în unanimitate ca 
aceasta să devină document al Congresului nostru, program de 
muncă al întregii activități in domeniul științei și învăță- 
mintului.

însuflețiți de orientările și îndemnurile cuprinse în mobili
zatoarea dumneavoastră cuvîntare prezentată în deschiderea lu
crărilor Congresului nostru, participantii Ia înaltul forum al 
stiintei si invătămintului vă raportează că — întelegînd marile 
responsabilități ce le revin din documentele Congresului al 
XIII-lea. din Programul Partidului Comunist Român — au 
dezbătut si adoptat hotărîri de importantă deosebită pentru ri
dicarea, Ia un nivel superior a întregii activități de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică și proiectare, de formare și 
educare comunistă, revoluționară a tinerei generații. Analizînd 
în spirit critic și autocritic modul în care oamenii muncii din 
aceste importante domenii de activitate au acționat pentru în
deplinirea politicii partidului, a sarcinilor ce le revin, partici
pantii la Congres s-au angajat să sporească eforturile pentru 
ridicarea la un înalt nivel calitativ a cercetării științifice și in- 
vătămintului. în deplină concordantă cu exigentele^ dezvol'ării 
intensive a economiei românești în etapa actuală și în perspec
tivă, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvol
tate si înaintarea României spre comunism. Dezbaterile au scos 
în evidentă hotărîrea oamenilor muncii din domeniile noastre 
de activitate de a face totul pentru concentrarea mai puter
nică a forțelor din cercetare și învăfămînt în vederea soluțio
nării mai eficiente a problemelor tehnice din toate sectoarele 
economiei naționale, a perfecționării tehnologiilor, reducerii 
consumurilor materiale și energetice, ridicării nivelului tehnic 
si calitativ al produselor. Pe baza Programului dc cercetare

științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului 
tehnic în perioada 1986—1990, vom acționa cu consecvență pen
tru modernizarea tehnologiilor de fabricație, extinderea meca
nizării și automatizării proceselor de producție, lărgirea și valo
rificarea superioară a bazei energetice și dc materii prime, 
creșterea competitivității produselor, sporirea mai accentuată a 
productivității muncii.

Dăm expresie si cu acest prilej voinței unanime a cadrelor 
didactice, elevilor’si studenților de a îndeplini neabătut politica 
partidului și statului nostru în domeniul invătămintului, orien
tările si indicațiile dumneavoastră, de o deosebită însemnătate 
principială si practică, privind creșterea rolului scolii in pregă
tirea orofesional-stiintifică si educarea comunistă, militant-re- 
volutionară si patriotică a tinerei generații. Vom acționa cu 
fermitate. Pe baza Programului privind asigurarea forței de 
muncă, dezvoltarea invătămintului si perfecționarea continuă a 
cadrelor în perioada 1986—1990. adoptat' de Congres, pentru a 
asigura pregătirea la un nivel calitativ superior a tineretului, 
a intrcgului personal muncitor. Vom pune un accent deosebit 
pe însușirea temeinică de către elevi si studenti a celor mai 
noi cuceriri ale stiintei. pe politehnizarea invătămintului si in
tegrarea sa slrinsă cu producția si cercetarea, ne formarea tine
rei generații in spiritul unei înaintate gîndiri economice, al 
deplinei puneri în valoare a creativității ei tehnice si științifice. 
Conștiente de înalta lor misiune de educatori comuniști, cadrele 
didactice din învătămîntul de toate gradele, sub conducerea 
organelor si organizațiilor de partid. în colaborare cu organi
zațiile de copii si tineret, cu ceilalți factori educaționali, vor 
acționa cu consecventă pentru creșterea contribuției scolii la 
însușirea concepției revoluționare, materialist-dialectice. despre 
lume si viată. Ia cunoașterea aprofundată a politicii interne si 
externe a partidului si statului nostru, la educarea tineretului 
în spiritul normelor eticii si echității socialiste.

Vă încredințăm. mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, că. tinind seama de orientările si indi
cațiile pe care ni Ie-ati dat. toti oamenii muncii din cercetare 
și învătămînt vor depune eforturi stăruitoare pentru lichidarea 
grabnică a neajunsurilor existente, pentru instaurarea in viata 
fiecărui colectiv a unui climat de înaltă responsabilitate, de 
exigentă, ordine si disciplină desăvîrsite. pentru înlăturarea ru
tinei si formalismului, pentru promovarea cu cutezanță a noului, 
a spiritului muncitoresc-revolutionar.

în numele tuturor oamenilor muncii din cercetare si învătă
mînt. ne angajăm în fata partidului si a poporului, in fata 
dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe secretar general 
al partidului si președinte al Republicii, să acționăm cu întreaga 
noastră capacitate pentru creșterea substanțială a contribuției 
stiintei si invătămintului Ia înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al XIII-lea ai partidului, a Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a României spre 
comunism, pentru înălțarea ne noi culmi de progres si civi
lizație a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

Din cuvintul participantilor la dezbateri
CUVINTUL TOVARĂȘULUI

CONSTANTIN ARSENI
Ca rezultat al politicii parti

dului, îndeosebi după istoricul 
Congres al IX-lea, știința și 
tehnologia s-âu'. transformat în 
puternice forte de producție, 
factori determinant! ai dezvol
tării societății, constituindu-se 
în elemente de bază ale pro
gresului multilateral al econo
miei naționale și al ridicării la 
un nivel tot mai înalt a bună
stării materiale și spirituale a 
întregului popor. întreaga pe
rioadă a ultimelor două dece
nii, reprezentînd cei mai rod
nici ani din istoria glorioasă a 
patriei, este legată de numele 
și fapta celui mai iubit și a- 
preciat fiu al națiunii, ctitorul 
României moderne, strălucit 
gînditor comunist și militant 
revoluționar, secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Oamenii de 
știință din țara noastră, reuniți 
Ia acest forum democratic, își 
exprimă, și cu acest prilej, cea 
mai înaltă apreciere față de o- 
pera de excepțională impor
tanță teoretică și practică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
operă ce deschide în perma
nentă științei, gîndirii econo
mice și social-politice noi ori
zonturi, inepuizabile izvoare de 
idei și concepte pentru con
strucția socialistă.

în cincinalul 1981—1985, _ cer
cetarea științifică medicală s-a 
dezvoltat neîncetat, sub îndru
marea, controlul și coordonarea 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, sub con
ducerea clarvăzătoare și ne
mijlocită, de înaltă competență, 
a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, emi
nent om politic și de stat, sa
vant de renume mondial, care, 
prin activitatea sa prodigioasă, 
aduce o contribuție inestimabi
lă la afirmarea cuceririlor teh- 
nico-științifice în toate dome
niile vieții economico-sociale, 
la înfăptuirea politicii interne 
și externe românești. Luînd cu
noștință de componența Consi
liului Național al Științei și 
Invătămintului din Republica 
Socialistă România, îmi exprim 
deplina satisfacție și mîndrie 
patriotică pentru desemnarea to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu in func
ția de președinte al acestui 
înalt for al inteligenței și cu
noașterii românești, expresie a 
celei mai deosebite stime și 
considerații a oamenilor de ști
ință și din învățămînt, garanție 
sigură a înfăptuirii neabătute 
a misiunii ce revine acestor 
domenii în întreaga noastră 
viață economico-socială, în în
făptuirea Programului partidu
lui, de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

în această perioadă, eforturi- 
' le noastre au fost axate pe 

identificarea și stimularea fac
torilor pozitivi de creștere a 
fondului biologic al națiunii, 
pe măsurile necesare pentru ca 
imensul salt efectuat în dome
niul industrializării, urbanizării 
și modernizării agriculturii să 
se desfășoare concomitent ' cu 
îmbunătățirea continuă a stării 
de sănătate a populației. Au 
fost introduse în practica asis
tenței medicale metode și teh
nici moderne de depistare, de 
diagnostic, tratament și recu
perare rapidă a capacității de 
muncă. Aceste rezultate au 
adus o contribuție importantă 
la prevenirea și combaterea

bolilor, creșterea rezistenței or
ganismului la boli, dezvoltarea 
armonioasă, somatică și intelec- 

. tuală 'a( generațiilor tinere, pre
cum și la prelungirea duratei 
medii de : viață și extinderea 
perioadei vieții active.

Cercetarea științifică medicală 
a acordat o atentie deosebită 
înfăptuirii sarcinilor stabilite de 
conducerea de partid si de stat 
pentru creșterea eficientei acțiu
nilor medico-sanitare si lărgirea 
bazei materiale proprii a ocro
tirii sănătății si a cercetării, 
asimilarea de noi medicamente 
si aparate medicale în vederea 
reducerii efortului valutar al 
tării , si ridicării calitative a ac
tului medical. Cercetarea funda
mentală s-a orientat cu fermi
tate spre domeniile care cunosc 
si pe plan mondial un deosebit 
dinamism : biologia celulară și 
moleculară, imunologia. geneti
ca. biochimia si enzimologia.

Dună ce s-a referit la unele 
rezultate ale cercetării româ
nești în aceste domenii, vorbi
torul a spus : Programul de 
dezvoltare a stiintei si tehnolo
giei in noul cincinal Dune în 
făta cercetării medicale sarcini 
deosebit de majore. Asigurăm 
congresul, ne dumneavoastră, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu. că vom intensifica 
eforturile în" direcția aprofundă
rii cercetărilor destinate promo
vării si îmbunătățirii indicato- > 
rilor demografici, prelungirii 
perioadei active de viată, pre
venirii îmbolnăvirilor, combate
rii bolilor transmisibile si prin
cipalelor boli cronice. O direc
ție prioritară a’ activității noas
tre o vor oonstitui obținerea și 
introducerea in practica medi
cală a noi medicamente indige
ne cu eficiență terapeutică su
perioară.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Ca medic, sînt profund 
legat de apărarea bunurilor ce
lor mai de preț ale omului — 
sănătatea, viata. Iată de ce ex
prim sentimentele cele mai 
profunde ale oamenilor de ști
ință fată de acțiunile consec
vente ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în direcția 
statornicirii în viata internațio
nală a unui climat de oace. de 
înțelegere si colaborare între 
popoare. Am ascultat cu mult 
interes expunerea secretarului 
general al partidului, în care 
s-au făcut referiri cu privire la 
rezultatele recentei întilniri la 
nivel înalt sovieto-americane de 
la Geneva. Subliniind impor
tanta acestei întilniri. a hotărî- 
rii de continuare a dialogului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat, pe bună dreptate. în 
spirit pe deplin realist, că nu 
s-a ajuns încă la solutionarea 
problemelor de fond ale epocii 
noastre. în primul rînd la opri
rea cursei înarmărilor nucleare 
și reducerea cheltuielilor mili
tare. De aceea, asa după
cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu. este necesar 
să se ajungă la acorduri cores
punzătoare care să asigure opri
rea cursei înarmărilor, lichida
rea armelor atomice. întărirea 
păcii si securității în lume. Slu
jitorii pe tărîmul stiintei si edu
cației din tara noastră, reuniți 
în Consiliul național român 
..Oamenii de stiintă si pacea" 
sînt hotărîti să-si aducă în
treaga contribuție la înfăptuirea 
dezideratelor celor mai arzătoa
re ale popoarelor pentru apăra

rea existentei umane, a vieții 
pe Pămînt. In acest cadru, rog 
să mi se îngăduie să exprim to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceausescu, pre
ședintele Comitetului român 
„Oamenii de știință și pacea",

cele mai alese sentimente de 
prețuire si recunoștință pentru 
activitatea sa neobosită consa
crată progresului, salvării păcii, 
dezvoltării colaborării si priete
niei între oamenii de stiintă de 
pe toate meridianele planetei.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
DAN PAVELESCU

Asemenea întregului nostru 
popor, tinăra generație a pa
triei se află sub puternica im
presie generată de magistrala 
cuvîntare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, în deschi
derea lucrărilor Congresului 
științei și invătămintului — mo
del de analiză profundă, res
ponsabilă a modului- în care se 
acționează în vederea înfăptui
rii obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român privind evo
luția de ansamblu a învățămîn- 
tului și științei românești pe 
coordonatele creșterii continue 
a calității și eficienței.

Tineretul României socialiste 
se bucură de minunatele con
diții de muncă, învățătură 'și 
viață create prin grija perma
nentă a partidului și statului 
nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, simbol și 
exemplu strălucit de activitate 
revoluționară și viață plină de 
abnegație și dăruire față de 
cauza luminoasă a socialismului 
și comunismului.

în consens cu dezvoltarea im
petuoasă a invătămintului și 
științei, cu așezarea acestora pe 
baze teoretice și practice tot 
mai trainice, Uniunea Tinere
tului Comunist, organele și or
ganizațiile sale din școli, in
stitute de cercetări și proiec
tări, unități economice, asocia
țiile studenților comuniști au 
acționat cu responsabilitate pen
tru înfăptuirea obiectivelor spe
cifice, a indicațiilor, orientări
lor și îndemnurilor secretarului 
general al partidului privind 
educarea comunistă, patriotică, 
revoluționară, prin muncă și 
pentru muncă a tinerilor, for
marea lor ca specialiști . cu 
înaltă competență profesională 
și dezvoltarea in rîndul tinere
tului a creativității tehnico-ști- 
ințifice, Avînd mereu în aten
ție imperativul asigurării fina
lității sociale a activității de 
educare a elevilor, subliniat cu 
pregnanță de Forumul tinere
tului din acest an, Uniunea Ti
neretului Comunist, în strînsă 
colaborare cu organele de în
vățămînt,■ cu unitățile econo
mice, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, a ac
ționat cu consecvență pentru 
îndeplinirea măsurilor de inte
grare a invătămintului cu pro
ducția, pentru valorificarea po
tențialului creator al elevilor, 
pentru integrarea rapidă și e- 
ficientă a absolvenților în via
ța economică și socială. Prin 
creșterea gradului de implicare 
și răspundere a tuturor cadre
lor didactice, învestite cu ca
litatea de instructori ai orga
nizațiilor U.T.C., s-a acționat 
pentru conturarea mai fermă a 
poziției organizației de tineret, 
a rolului său de școală politi
că a acțiunii și luptei revolu
ționare.

Pornind de la necesitatea 
creșterii contribuției tinerei ge
nerații universitare la îndepli
nirea obiectivelor din Progra
mul național de cercetare ști
ințifică și tehnologică, s-a avut 
în vedere orienlarea cercetării 
studențești spre tematici prio
ritare care vizează procesul cu

noașterii, dezvoltarea tot mal 
puternică a economiei naționa
le, a întregii societăți, gradul 
înalt de aplicabilitate a teme
lor soluționate ateștînd cu pu
tere înțelegerea profundă a 
principiilor revoluționare ce 
stau la baza întregii activități 
de pregătire multilaterală a 
studenților.

Pentru toate aceste noi trepte 
de împlinire ale cercetării ști
ințifice și școlii românești, este 
o deosebită onoare pentru noi, 
tinerii patriei, să adresăm, și 
cu acest prilej, un vibrant și 
ales omagiu neobositei activi
tăți pe care tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu o desfășoară în în
drumarea și conducerea știihței 
și învățămîntului din patria 
noastră.

Vorbitorul a înfățișat apoi ac
tivitățile multiple, organizate în 
vederea ridicării nivelului ge
neral de pregătire profesională 
a tineretului, a sporirii » contri
buției Iui la îndeplinirea obiec
tivelor programelor de cerceta
re, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic, 
pentru stimularea creației ști
ințifice și tehnice și valorifica
rea imediată, eficientă, a rezul
tatelor acesteia în activitatea 
de producție. Au fost prezen
tate, de asemenea, unele lip
suri care se manifestă încă în 
munca organizației de tineret, 
precum și posibilitățile de care 
dispun pentru perfecționarea 
activității în toate domeniile.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Trăind într-o țară liberă 
și independentă, profund atașa
tă marilor idealuri ale păcii, în
țelegerii și colaborării interna
ționale, tînăra- generație a 
României socialiste își reafirmă 
adeziunea față de înțeleaptă și 
clarvăzătoarea politică externă 
a partidului și. statului nostru, al 
cărei strălucit arhitect și neobo
sit promotor -este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, . personali
tate marcantă a' lumii contem
porane. Alături de tinerii din 
întreaga lume, în acest an, pro
clamat de Națiunile Unite, ca 
urmare a unei inițiative româ
nești de prestigiu, An Interna
țional al Tineretului, acționăm 
energic pentru unitatea de vo
ință și acțiune ă tinerei gene
rații de pretutindeni, pentru 
realizarea unei lumi a păcii și 
cooperării, mai bună și mai 
dreaptă, pe planeta noastră.

încredințați /că traducerea tn 
viață a documentelor supuse 
dezbaterii congresului pune în 
fața organelor și organizațiilor 
U.T.C. sarcini și exigențe 
noi, asigurăm / pe mult iubi
tul și stimatul secretar gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea 
noastră fermă, de nezdruncinat, 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru ridicarea științei și în
vățămîntului românesc la co
tele de maximă exigență și 
responsabilitate .pe care, le im
plică epoca de mărețe împliniri 
inaugurată de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, perioadă 
pe care, cu legitimă mîndrie 
patriotică, o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

neva. încheiată cu o serie de rezultate po
zitive, cu unele înțelegeri asupra diferite
lor probleme bilaterale, cu perspectiva 
continuării tratativelor în problemele ar
melor nucleare și militarizării Cosmosului.

Subliniindu-se că problemele fundamen
tale continuă să rămînă nesoluționate, s-a 
evidențiat necesitatea intensificării acțiuni
lor pentru dezarmare și pace, pentru apă
rarea dreptului , suprem al oamenilor, al na
țiunilor Ia viață, la . existență liberă și 
demnă.

Schimbul de vederi a scos în evidentă

importanța întăririi unității și solidarității 
partidelor comuniste și muncitorești în 
lupta pentru asigurarea păcii, independen
ței și suveranității popoarelor, pentru 
triumful socialismului în lume. S-a subli
niat. de asemenea, importanța dezvoltării 
colaborării dintre partidele comuniste, so
cialiste, social-democrăte. dintre toate for
țele democratice, progresiste în lupta pen
tru pace, destindere și dezvoltare, pentru 
edificarea unei noi ordini economice mon
diale.

A fost reafirmată hotărîrea ' Partidului 
Comunist Român Si Partidului Comunist 
din Norvegia: de a conlucra și. în viitor pen

tru a-șl aduce întreaga contribuție la 
triumful idealurilor de pace, democrație si 
progres social ale tuturor popoarelor.

La întrevedere au luat . parte . tovarășii 
Emil Bobu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Cornel 
Pacoste, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Mihai, membru supleant ăl C.C.-al 
P.C.R.. adjunct de sef de secție la,C.C. al 
P.C.R.

Au participat, de asemenea. Knut Berg, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Norvegia. Bernard Halvorsen, membru 
al C.C. âl P.C. din Norvegia.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului S.U.A. la București
(Urmare din pag. I)

Inmînînd scrisorile de acreditare, am
basadorul S.U.A., ROGER KIRK, a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu calde 
salutări și cele mai bune urări din partea 
președintelui Statelor Unite ale Americii, 
Ronald Reagan, iar poporului român urări 
de progres și prosperitate.

In cuvîntarea prezentată de ambasador 
sînt salutate bunele relații existente între 
România și S.U.A., este subliniată dorința 
guvernului american de a extinde aceste 
raporturi în domeniul economic, al schim
burilor, culturale și în alte sectoare de .ac
tivitate. Totodată, se exprimă prețuirea 
pentru punctul de vedere și aprecierile 
României asupra problemelor de importan
ță^ internațională, interesul și respectul 
fată de pozițiile tării noastre la Națiunile 
Unite, eforturile sale pentru promovarea 
păcii și soluționarea conflictelor regionale.

Primind scrisorile de acreditare, pre

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim- 

ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă de 
felicitare primului-ministru al Barbado- 
sului, H. B. St. John, cu prilejul aniversării 
zilei naționale a acestei țări. Drin care îi 
adresează sincere urări, în numele guver
nului român și al său personal.

Cronica zilei
în perioada 25—29 noiembrie, o delegație 

de activiști ai Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, condusă de tovarășul Ladis
lav Skalicky, adjunct de șef de secție la 
C.C. al PlC. Cehoslovac, a efectuat, la invi
tația C.C. al P.C.R., o vizită în schimb de 
experiență în țara noastră.

Delegația a fost primită, de tovarășul 
Petru Enache, membru sup'leant ăl Comi
tetului Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. A fost prezent ambasadorul Repu
blicii Socialiste Cehoslovace la București, 
Jan Papp.

In timpul șederii în tara noastră, delega
ția a avut convorbiri la secția propagandă 
si presă a C.C. al P.C.R.. la Comitetul mu
nicipal București al P.C.R., la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, precum și 
la comitetele județene Galați și Vrancea 
ale P.C.R.

Oaspeții cehoslovaci au vizitat unități 
economice, obiective social-culturale din 
Capitală și din județele Galați și Vrancea.

★
8 Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a 

eliberării Albaniei și a victoriei revoluției 
populare, ambasadorul acestei țări la 
București, Zoi Toska, a oferit, vineri, o 
recepție.

Au participat miniștri, membri ai condu
cerii unor ministere și instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a 

creării Forțelor armate revoluționare ale 
Republicii Cuba, ambasadorul acestei țări 
la București, Rodney Lopez, și atașatul mi
litar. aero si naval. Pablo Jela. au oferit, 
vineri, un cocteil.

Au luat parte membri ai conducerii Mi
nisterului Apărării Naționale, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, generali 
și ofițeri,, alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la București*  și 
atașați militari. (Agerpres)

Administrația de stat Loto-Pronosport 
informează

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 29 NOIEMBRIE 1985

EXTRAGEREA I : 24 62 63 83 86 15 72
53 51.

EXTRAGEREA a II-a : 71 81 33 67 17 55
49 50 1.

FOND DE ClȘTIGURI : 784 576 LEI.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrologie comunică timpul probabil pentru intervalul 30 

noiembrie, ora 20 — 3 decembrie, ora 20. In 
țară : Vremea va fi'în general rece. îndeosebi 
noaptea și dimineața, cu cerul temporar no- ros. Vor cădea precipitații sub formă de nin
soare, locale în regiunile estice și nordice și 
Izolate în rest. Vîntul va sufla slab pînă ia

INFORMAȚII
FOTBAL. Meciurile etapei a 16-a a cam

pionatului diviziei A la fotbal se vor dis
puta mîine. după următorul program : 
Sportul studențesc — F.C. Argeș : Rapid — 
Chimia Rm. Vilcea ; Corvinul — Petrolul : 
S.C. Bacău — Steaua; Universitatea Cluj- 
Nanoca — F.C. Olt ; Gloria — Dinamo ; 
Politehnica Timișoara — A.S.A. Tg. Mures î 
Universitatea Craiova — F.C. Bihor ; F.C.M. 
Brasov — Victoria.

HOCHEI, tn cadrul competiției interna
ționale de hochei Pe gheată pentru juniori 
„Cupa Prietenia", de la Donetk. selecțio
nata României a învins cu scorul de 5—0 
(2—0. 2—0. 1—0) formația Ungariei. Alte 
rezultate: Cehoslovacia — R.D. Germană 
9—3 (3—1, 4—1. 2—1) ; U.R.S.S. (A) — 
U.R.S.S. (B) 6—2 (1—1. 4—1. 1—0) ; Polo
nia — Bulgaria 12—6 (3—2. 4—2. 5—2).

POLO PE APĂ. La Pitești se va desfă
șura astăzi meciul retur al finalei ..Cupei 
Cupelor" Ia polo pe aoă1 dintre echipele 
Dinamo București si Vasas Budapesta. Par
tida va începe Ia ora 16' si va fi arbitrată

ședintele României, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a mulțumit pentru urările, transmise și a 
adresat, la rindul său. președintelui State
lor Unite ale Americii, Ronald Reagan, 
cele mai bune urări, iar poporului, ameri
can prieten, urări de pace și prosperitate, 

în cuvîntarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu se arată că întîlnirile 
la nivel înalt româno-americane au creat 
condiții tot mai favorabile pentru dez
voltarea raporturilor dintre România 
și S.U.A., în spiritul și pe baza principii
lor egalității, respectării independentei și 
suveranității naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului reciproc. 
In cuvîntare se subliniază existența multor 
posibilități pentru intensificarea contacte
lor politice la toate nivelurile, concomitent 
cu extinderea și adîncirea raporturilor 
economice, tehnico-stiintifice si culturale în 
folosul ambelor noastre popoare.

După ce se subliniază că România este 
hotărită să conlucreze tot mai ștrins

cu toate statele lumii, fără. deosebire de 
orînduirea lor socială, pentru soluționarea 
problemelor majore ce confruntă omenirea, 
in cuvîntare se apreciază că șe impune să 
se depună în continuare toate eforturile 
pentru a se ajunge, intr-un timp cit mai 
scurt, la înțelegeri care să ducă la opri
rea cursei înarmărilor, la înfăptuirea 
dezarmării, securității ■ și’ păcii în . Europa 
și în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu a urat 
ambasadorului S.U.A. succes în. îndeplini
rea misiunii sale. în tara noastră. ’. .;

După solemnitatea prezentării scriso
rilor. de. acreditare, ores e d in t e le 
Nicolae Ceaușescu. a avut cu ambasa
dorul Roger Kirk o convorbire care•*  s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială.;

La solemnitate și la convorbire, au parti
cipat Ilie Văduva, ministrul afacerilor’ ex
terne. și Dumitru Apostolu,. secretar pre
zidențial și al Consiliului de Stat.

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale româno-italiene
La București s-au încheiat vineri lucră

rile celei, de-a Xl-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-italiene de 
cooperare economică, industrială și tehnică.

în cadrul discuțiilor, apreciindu-se evo
luția pozitivă a relațiilor economice româ
no-italiene, cele două delegații și-au expri
mat dorința de a se acționa pentru adin- 
cirea, în continuare, a cooperării bilaterale 
în domenii de interes comun, pentru 
lărgirea și diversificarea schimburilor de 
mărfuri pe baze reciproc avantajoase.

Președinții celor două părți în comisie, 
Aurel Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, și Bruno 
Corti, ministru secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe al Italiei, au sem
nat protocolul sesiunii, în care sînt con

semnate noi acțiuni și măsuri menite să 
conducă la amplificarea colaborării româ
no-italiene. atît ce olan bilateral, cit si ne 
terțe piețe. • ’

★
Președintele părții italiene în comisia 

mixtă a fost primit, vineri, de Ilie Văduva, 
ministrul afacerilor externe. In cadrul în
trevederii au fost abordate aspecte privind 
dezvoltarea relațiilor economice dintre cele 
două țări, precum și unele probleme legate 
de situația politică internațională.

Oaspetele italian a avut, de asemenea, 
întrevederi cu Petre Gigea, ministrul finan
țelor, și cu Alexandru Roșu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior si Cooperării Economice Interna
tionale. (Agerpres)

Adunare consacrată „Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul palestinian"

în Capitală a avut loc vineri o adunare 
consacrată „Zilei internaționale de solida
ritate cu poporul palestinian", organizată de 
Institutul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și Liga română de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa.

Au luat parte activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Consiliului Național al 
F.D.U.S.. ai C.C. al U.T.C.. U.A.S.C.R.. Con
siliului Național al Femeilor, oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții bucu- 
reștene.

Au fost nrezenti șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră.

Luînd cuvintul, tovarășul Constantin 
Niță, vicepreședinte al Consiliului Național 
al F.D.U.S., a arătat că între Partidul Co
munist Român, Republica Socialistă Româ
nia și Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. între popoarele român și palestinian 
s-au statornicit cu mulți ani în urmă ra
porturi de strinsă prietenie și solidaritate 
activă. Partidul și țara noastră, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au desfășurat 
și desfășoară o intensă activitate în spriji
nirea cauzei juste a poporului palestinian, 
acordîndu-i întregul sprijin politic, diplo
matic, moral și material. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost primul șef de stat 
dintr-o tară socialistă care s-a intilnit, încă 
din 1972, cu președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P., tovarășul Yasser Arafat. 
Multiplele întilniri și convorbiri ale to
varășului Nicolae Ceaușescu cu tovarășul 
Yasser Arafat, cu alti. lideri ai mișcării 
palestiniene reprezintă momente semnifi
cative în cronica relațiilor de prietenie, so
lidaritate și conlucrare dintre popoarele 
român și palestiniân.

Subliniind că una din direcțiile princi
pale ale activității României pe plan inter
național o constituie promovarea fermă a 
principiului soluționării tuturor disputelor 
dintre state numai pe cale politică, 
prin negocieri, vorbitorul a arătat, in 
continuare, că tara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-au pronunțat și au ac
ționat în permanentă pentru instaurarea 
unei păci globale, juste și durabile în 
Orientul Mijlociu, bazată pe retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967 și pe recunoaș
terea drepturilor legitime, inalienabile ale

moderat, cu Intensificări locale din sectorul nord-vestic, cu viteze pînă la 45 kilometri pe 
oră în estul țării. Temperaturile minime. vor fi cuprinse între minus 12 și minus 2 grade, 
mai ridicate in sud-estui tării și izolat mai 
coborite in depresiuni și nordul tării, iar cele 
maxime intre-minus 5 și-plus 5 grade. Local 
se va semnala ceată. în București : Vremea 
va continua să se răcească ușor, iar cerul va 
deveni temporar noros, favorabil ninsorii. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila intre minus 3 și 
zero grade, iar cele maxime între zero și 
3 grade. Dimiheața se va semnala ceață.

SPORTIVE
de Z. Klarici' (Iugoslavia) si J. Blan (R.F. 
Germania). în primul ioc. disputat la Bu
dapesta. echipa Vasas a cîstigat cu scorul 
de 12—11.

FOTBAL. La Talf (Arabia Saudită). în 
meci retur pentru .preliminariile campiona
tului mondial de fotbal (zona asiatică), e- 
china Irakului a întrecut cu 3—1 (1—0) se
lecționata Siriei. In prima partidă, scorul a 
fost egal : 0—0. astfel că echipa Irakului 
se califică oentru turneul final din Mexic.

AUTOMOBILISM. Raliul automobilistic 
desfășurat în Anglia a revenit finlande
zului Henri Toivonen. pe o mașină Lancia 
Martini Delta S4“. în clasamentul final al 
campionatului mondial de raliuri, oe primul 
loc s-a clasat Timo Salonen (Finlanda) — 
cu 127 puncte, secundat de suedezul Stig 
Blomquist — 75 puncte. Pe mărci de auto
mobile a cîstigat „Peugeot" — 142 puncte, 
locurile următoare fiind ocupate de ..Audi" 
— 126 puncte. „Lancia" — 70 puncte. „Nis
san" — 56 puncte. ..Toyota" — 44 puncte, 
..Renault" — 38 puncte etc.

poporului palestinian. Inclusiv a dreptului 
la autodeterminare și la întemeierea unui 
stat propriu independent, ceea ce ar crea 
condițiile necesare garantării securității 
tuturor statelor și popoarelor din această 
regiune.

Totodată, in vederea soluționării pro
blemelor din Orientul Mijlociu pe ca
lea tratativelor,. România se pronunță pen
tru organizarea unei conferințe internațio
nale în cadrul O.N.U., cu participarea tutu
ror statelor interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, a membri
lor permanent! ai Consiliului de Securitate, 
precum si a altor țări care pot aduce o con
tribuție pozitivă la soluționarea probleme
lor grave din Orientul Mijlociu. Vorbitorul 
a subliniat în context că președintele 
României a fost primul sef de stat care a 
lansat, încă din 1978, inițiativa convocării 
unei asemenea conferințe internaționale.

în continuare a luat cuvînthl Noel 
D. Eichhorn, director ad-interim aî Centru
lui de informare al O.N.U. la Bucureștii 
care a prezentat mesajul secretarului gene
ral al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, cu 
ocazia „Zilei internaționale de solidaritate 
cu poporul palestinian". In mesaj se relevă 
gravitatea situației din Orientul Mijlociu 
și sînt expuse eforturile O.N.U, în direcția 
soluționării urgente a problemelor/ com
plete din această regiune.

A luat apoi cuvintul reprezentantul per
manent al O.E.P. la București, Ezzat 
Abou-El Rob, care a exprimat calde 
mulțumiri Partidului Comunist Român, 
Republicii Socialiste România, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru solidaritatea 
militantă cu lupta dreaptă a poporului pa
lestinian.

In încheiere, asistența a urmărit un film 
documentar ilustrind aspecte ale vieții po
porului palestinian.

★
Cu același prilej, reprezentantul perma

nent al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei la București a oferit o recepție.

Au participat reprezentanți ai. unor mi
nistere. instituții centrale și organizații ob
ștești.

Au fost prezentl șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați la București, membri 
ai corpului diplomatic. (Agerpres)
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• „Din cintec facem cunună !“ — me
lodii populare • Gala desenului animat Selectiuni din Festivalul de cintece pen
tru copii „Zechlno D’oro" — Italia. 1985 
® „Fotograful de la Galtlu" — reportaj 
& Poemele Unirii — moment poetic ® 
Atlas muzical ® Telesport © Autograf 
muzical

14.30 Tirana — documentar (color)
14,40 Noiembrie — cronica evenimentelor ■ po

litice15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,15 știința — forță motrice a progresului 

economico-social19,25 Teleenclclopedla (parțial color)
19.50 însemne ale unul timp eroic (color) © 

Pe locuri încărcate de istorie — reportaj
20,10 E scris pe tricolor Unire (color). Spec

tacol llterar-muzlcal-coregraflc
20.35 Teatru TV : „Frații" (color). Scenariu de 

televiziune de Ioana Vușdea. în distribu
ție : Silviu Stănculescu. Mlrcea Albules- 
cu. Ion Marinescu, Vistrian Roman. Dinu 
Manolache. Florin Căllnescu, Daniel To- 
mescu. Zalany Gyula, Cornelia Oseriuc, 
Vasile Nlțulescu, Constantin Băltărețu, 
Dumitru Rucăreanu. Vladimir Găitan, 
Ștefan Radof, Coste! Constantin. Dumi
tru Chesa. Sorin Medeleni. Gheorghe Dă- 
nllă. Nicolae Călugărita, Mihal Dobre, 
Nicolae Dlnică. Dan Damian. Anca Pan- 
drea. Cristian Molfeta. Ivan Ranja, Ion 
Ghiciu. Lucia Constantineseu, George 
lovănescu. Dan Mitoșeru, Dana Cozma, 
Mihai Mitoșeru. Ilinca Nanoveanu, lOnuț 
Gheorghiu. Regia artistică : Nae Cos- 
mescu. Prima parte : „Flacăra nestinsă"21.50 Telejurnal

22,00 Pentru tara dragă un cintec ! (color). Muzică populară
22.30 închiderea programului
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Tovarășului ATHOS FAVA
Secretar general al Partidului Comunist din Argentina

Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa cordiale felicitări împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, iar Partidului Comunist din 
Argentina noi succese în lupta pentru apărarea intereselor fundamentale 
ale clasei muncitoare, adîncirea continuă a procesului de democratizare a 
țării și înfăptuirea aspirațiilor de pace, bunăstare și progres social ale po
porului argentinian.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate exis
tente între partidele noastre vor continua' să se dezvolte. în interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii, securității și colaborării internaționale.
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NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului flICOLAE CEAUȘESCU
'Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu profundă recunoștință mesajul dumneavoastră de felicitare 
adresat cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a Zilei naționale a tării noas
tre. împărtășesc întru totul bunele sentimente și sincerele urări adresate 
nouă și poporului nostru.

Folosim această ocazie pentru a exprima Excelenței Voastre urări de 
sănătate și fericire personală, progres și prosperitate pentru poporul român 
prieten.

QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR

înfăptuirea dezarmării, 
salvgardarea păcii
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Vi program al s.u.si. cte creare ae 
) arme spațiale denumit și ,,războiul 
r ” • ■ -......................--

în sprijinul unor măsuri radicale 
de reducere a înarmărilor

Necesitatea unor măsuri urgente pentru ameliorarea 
situației economice a țărilor in curs de dezvoltare
Intervenția reprezentantului țării noastre la sesiunea 

a G.A.T.T.anuală
— La Ge- 
anuală a 
Acordului

MOSCOVA

Consfătuire ia C.C
al P.C.U.S

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII DEMOCRATE POPULARE YEMEN

BONN 29 (Agerpres). — în co
municatul difuzat la Bonn, la în
cheierea conferinței reprezentanți
lor partidelor socialiste și social- 
democrate din țările membre ale 
N.A.T.O. se arată, între altele, că 
participanții la reuniunea de la 
Bonn s-au pronunțat pentru reali
zarea : de înțelegeri între U.R.S.S. 
și S.U.A. cu privite la reducerea 
radicală a înarmărilor strategice, 
la interzicerea experiențelor și per
fecționării sistemelor antirachetă și 
antisatelit, pentru preîntîmpinarea 
cursei înarmărilor în spațiul cos
mic. Ambele state, menționează co
municatul, trebuie să ajungă la un 
punct de vedere comun in legătu
ră cu moratoriul referitor la expe
riențele cu armele nucleare. Ia în
cheierea unui acord privind inter
zicerea totală a experiențelor nu
cleare, oprirea amplasării de rache
te nucleare cu rază medie de ac
țiune.

Oamenii de știință în 
militarizării

TOKIO 29 (Agerpres). — într-un 
apel urgent adresat tuturor savan- 
ților lumii, 1 200 de fizicieni niponi 
de la 104 universități au cerut co
legilor lor să refuze să colaboreze 
la Inițiativa de apărare strategică, 
program al S.U.A. de creare de
stelelor". Oamenii de știință niponi 
relevă că realizarea programului 
S.D.I. ar duce la extinderea cursei 
înarmărilor in spațiul cosmic și af 
spori pericolul de război nuclear.

Tovarășului ALI NASSER MOHAMMED
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Yemenit 

Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului 
al R.D.P. Yemen

MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 
Comitetul Central al P.C.U.S. a avut 
loc o consfătuire a primilor secre
tari ai C.C. ale P. C. din republicile 
unionale, ai comitetelor regionale și 
de ținut ale partidului, în cadrul că
reia — dezbătindu-se sarcinile im
portante ale organizațiilor de partid 
in condițiile începerii unei etape ca
litativ noi în dezvoltarea societății 
sovietice — a fost relevată necesita
tea îmbunătățirii planificării și con
ducerii tuturor verigilor economiei, 
relatează agenția T.A.S.S. S-au sub
liniat însemnătatea măsurilor luate 
in vederea perfecționării organizării 
complexului agroindustrial. ’ necesi
tatea continuării consecvente a luptei 
împotriva fenomenelor negative, 
antisociale, pentru 'întărirea ordinii 
și disciplinei.

Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., a rostit o cuvîn- 
tare.

tărilor membre 
găsirii de solu-

GENEVA 29 (Agerpres). 
neva a aVut loc seȘiunea 
părților contractante ale 
General pentru Tarife si Comerț, care 
a examinat activitățile desfășurate de 
G.A.T.T. în anul in curs și a dez
bătut problemele privind inițierea 
unei noi runde de negocieri comer
ciale multilaterale.

Șeful delegației române a prezen
tat în cadrul sesiunii concepția tării 
noastre privind căile si modalitățile 
depășirii crizei economico-financiare 
mondiale si așezării relatiițor comer
ciale internaționale ne baze echita
bile. S-a subliniat că. în» condițiile 
în care relansarea economică din 
unele țări dezvoltate nu se extinde 
si asupra tarilor în curs de dezvol
tare. acestea din urmă vor continua 
să se. confrunte cu grave dificultăți 
economice si financiare, cele mai 
multe dintre ele avind de rezolvat 
probleme serioase legate de accesul 
produselor lor pe piețele țărilor dez
voltate. fluctuațiile imprevizibile ale 
cursurilor valutare, nivelul ridicat al 
dobînzilor, datoria externă.

VorbitoruJ a evidențiat necesitatea 
luării de măsuri urgente îh cadrul 
G.A.T.T. pentru ameliorarea clima
tului comercial international si 
situației comerciale si financiare 
țărilor în curs de dezvoltare.

Pornind de la stadiul nesatisfăcă
tor al punerii in aplicare a progra
mului de lucru adoptat de conferin
ța ministerială a G.A.T.T. din 1982 
si de Ia situația actuală a comerțu
lui mondial, caracterizată prin mul
tiplicarea măsurilor neconforme cu 
principiile si regulile G.A.T.T.. re
prezentantul român a arătat. că țara 
noastră se declară în favoarea con
tinuării procesului de pregătire a 
unei noi runde de negocieri comer
ciale multilaterale, cu convingerea 
că. în condițiile actuale, este impe
rios necesară intensificarea dialoau-

lui si cooperării 
G.A.T.T.. în scopul 
tii acceptabile pentru toate statele. 
Obiectivul noii runde G.A.T.T. tre
buie să fie eliminarea restricțiilor 
care afectează schimburile internațio
nale de produse industriale si agri
cole.

Pentru a asigura credibilitatea ne
gocierilor si a consolida încrederea 
între participant este necesar ca 
țările membre ale G.A.T.T. să se an- 
gâieze să nu introducă noi restric
ții. să abandoneze măsurile discri
minatorii si pe cele aplicate din mo
tive extraeconomice. să acorde tra
tamentul națiunii celei mai favori
zate oe o bază stabilă si fără con
diționări politice. Negocierile vor 
trebui să fie organizate astfel îneît 
fiecare tară să-și poată urmări in
teresele proprii în toate etapele de 
negociere. Tratamentul special, mai 
favorabil pentru țările in curs de 
dezvoltare, trebuie îmbunătățit si a- 
cordat în continuare pe o bază 
nediscriminatorie tuturor țărilor în 
curs de dezvoltare.

Pentru ca tarile în curs de dez
voltare să-si sporească participarea 
la producția mondială si comerțul 
international, trebuie rezolvate, de a- 
semenea. problemele financiare si 
monetare cu care ele sînt confrun
tate in prezent.

In încheierea lucrărilor, sesiunea 
părților contractante ale G.A.T.T. a 
decis prin consens crearea unui co
mitet pregătitor care urmează să 
stabilească obiectivele, domeniile si 
modalitățile de desfășurare a noii 
runde de negocieri comerciale mul
tilaterale. Comitetul ar urma să-si în
cheie lucrărne oină la jumătatea lu
nii iulie 1986. iar. recomandările șale 
să fie prezentate sure aprobare unei 
conferințe ministeriale a G.A.T.T.. 
programată pentru luna septembrie 
1986.

ADEN
Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră — cea de-a 18-a ani

versare a proclamării independenței — îmi este deosebit de plăcut să vă 
adresez dumneavoastră, Partidului Socialist Yemenit, poporului Republicii 
Democrate Populare Yemen calde felicitări.

Exprim convingerea că raporturile de strînsă prietenie și cooperare 
fructuoasă dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată 
Populară Yemen se vor dezvolta tot mai mult în viitor, atit pe plan bila
teral cit și în viața internațională, spre binele celor două popoare, în inte
resul. cauzei generale a păcii, colaborării și înțelegerii in întreaga lume. 

_ Folosesc această ocazie pentru a vă transmite cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul 
prieten al țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Republicii Socialiste România
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Cu prilejul sărbătorii naționale

a Albaniei

al 
a

Adunarea solemnă
de la Tirana

Guvernele statelor occidentale 
afirmă comunicatul — trebuie 
vină cu inițiative proprii pentru a 
da o bază concretă tratativelor de 
la Geneva referitoare la armele 
nucleare și cosmice, la negocierile 
de 1^ Viena cu privire la reducerea 
trupelor și armamentelor în Euro
pa centrală, precum și la Confe- i 
rința de la Stockholm pentru mă- 
suri de încredere și securitate și ) 
pentru dezarmare in Europa. Apre
cierea comună a conducătorilor 
U.R.S.S. si S.U.A., la întîlnirea la 
nivel înalt sovieto-americană de la 
Geneva, că „nil trebuie declanșat 
niciodată un război nuclear și că 
intr-un .asemenea război nu pot 
exista învingători" are o importan
ță majoră pentru întărirea securi
tății internaționale — se spune în 
comunicat.

lupta pentru prevenirea 
Cosmosului

să

Documentul a fost transmis și gu
vernului japonez. .

Pe de altă parte, președintele 
prestigiosului institut Max Planck 

.din R. F. Germania, Heinz Staab, 
.a declarat, la o conferință de pre
să la Bonn, că „există serioase 
ddieli" cu privire la faptul că oa
menii de știință vest-germani 
participa la cercetările S.U.A. 
militarizare . a spațiului 

as.d.t.).

in-

vor 
de 

cosmic

Prefacerile înnoitoa
re au luat o si mai 
mare amploare o dată 
cu crearea Partidu
lui Socialist Yemenit 
(1978). care a trecut la 
aplicarea unui cuprin
zător program' de'dez
voltare economică si 
socială. în cursul pri
milor patru ani ai Pla
nului cincinal 1981— 
1985. au fost date în 
folosință numeroase o- 
biective de interes na
tional. ca. de exem
plu. o fabrică de mase 
plastice si o filatură, 
cîteva aeroporturi, un 
mare nod peste rîul 
Bana, au luat avînt 
construcțiile soțial-e- 
dilitare. Numai la A- 
den — capitala tării — 
au fost înălțate pește 
2 000 de apartamente . 
si a fost inaugurată o 
facultate de medicină. 
Succese au fost obți
nute. de asemenea. în 
agricultură, sector în 
care muncește 45 la 
sută din populația ac
tivă. Dacă acum două 
decenii majoritatea 
produselor alimentare 
erau importate, astăzi 
circa 70 la sută din 
necesarul de cereale

este acoperit din re
surse proprii, furniza- ’ 
te de cooperativele a- 
gricole si de fermele 
de stat.

In spiritul politicii 
sale consecvente de 
prietenie si solidarita
te cu statele arabe, cu 
toate statele care au 
,pășit ne calea dezvol
tării de sine stătătoa
re. România socialistă 
urmărește cu interes și 
simpatie rezultatele 
obținute de ponorul 
R.D.P. Yemen. între 
tara noastră si Repu
blica Democrată Popu
lară Yemen s-au sta
tornicit relații de co
laborare prietenească, 
întemeiate le stimă si 
respect reciproc, 
deplina egalitate
drepturi.. Expresie a 
evoluției nozitive a a- 
cestor relații. în ulti
mii ani au fost înche
iate o serie de acor
duri si înțelegeri oe 
nlan economic, tehni- 
co-stiintific si cultural, 
corespunzător intere
selor celor două țări, 
cauzei generale a nro- 
gresulfli si păcii în 
lume.

TIRANA 29 (Agerpres). —Cu pri
lejul celei de-a 73-a aniversări a 
proclamării independenței de stat și 
a celei de-a 41-a aniversări a eli
berării Albaniei - de sub • dominația 
fascistă și a victoriei revoluției 
populare, la Tirana a avut loc joi o 
adunare solemnă, la care au fost 
prezenți conducători de partid și de 
stat, oameni ai muncii din diferite 
sectoare ale economiei, veterani ai 
luptei pentru eliberare, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă și ob
ștești, militari. Despre însemnătatea 
evenimentului aniversat a vorbit ■ 
ministrul construcțiilor, Farudin 
Hoxha.

In cinstea sărbătorii naționale a 
Albaniei — relatează agenția ATA 
— a fost inaugurată, în prezența lui 
Ramiz Alia, prim-secretar al C.C., al 
Partidului Muncii din Albania, ma
rea hidrocentrală de la Koman, unul 
dintre cele mai importante obiective 
ale actualului plan cincinal de dez
voltare a economiei R.P.S. Albania.

DO"

La 30 noiembrie, po
porul Republicii De
mocrate .Populare’ Ye
men sărbătorește îm
plinirea a 18 ani de 
la proclamarea inde
pendenței naționale, 
act care a nus capăt 
unei lungi perioade de 
dominație colonială si 
a deschis o nouă e- 
tapă in viata tării. Sub 
impulsul victoriei ob
ținute în lupta de eli
berare națională,
norul tînărului stat a- 
rab (suprafața — 
287 683 kmp ; popu
lația 1 800 000 locui
tori) s-ă angaiat în
tr-o; nouă bătălie la 
fel de grea, cea a li
chidării înapoierii moș
tenite din trecut si a 
realizării unor trans
formări înnoitoare, cu 
caracter progresist, 
într-o perioadă rela
tiv scurtă, a avut loc 
naționalizarea bogă
țiilor naturale, a pro
prietăților companii
lor străine de comerț, 
a băncilor si transpor
turilor si s-a trecut la 
înfăptuirea reformei 
agrare, ceea ce a 
schimbat viata multor 
așezări ale tării.
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împotriva statelor
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Conferință consacrată creării unei zone denuclearizate 
Europei

șurile ce se impun pentru trans
formarea nordului continentului 
european într-o zonă liberă de ar
me nucleare.

Reprezentanți ai unor organizații 
ale partizanilor păcii din țările 
participante la conferință au orga- . 
nizat în jurul Parlamentului din ț 
Copenhaga o demonstrație și un < 
lanț viu simbolic în sprijinul crea- ) 
rii unei zone denuclearizate în nor- i 
dul Europei. ’

în nordul
COPENHAGA 29 (Agerpres). — 

La Copenhaga s-a deschis confe
rința parlamentarilor din țările 
nordice, consacrată creării unei zo
ne denuclearizate in această parte 
a Europei: Ea a fost convocată din 
inițiativa P.S.D. din Danemarca. 
La lucrări participă membri ai 
parlamentelor., precum și persona
lități politice marcante din Nor
vegia, Suedia, Danemarca, Finlan
da, Islanda, care vor discută mă-

HARARE 29 (Agerpres). — Țările 
africane „din prima linie" condam
nă „în termenii cei mai fermi" a- 
menirițările Republicii Sud-Africane 
la adresa statului Zimbabwe, sub 
pretextul urmăririi luptătorilor Con
gresului Național African (C.N.A.) 
pe teritoriul național al acestei țtîri. 
Și aceasta cu atit mai mult cu cit 
Congresul Național African a dezmin
țit afirmațiile regimului rasist de la 
Pretoria că atacurile luptătorilor săi 
de gherilă din R.S.A. ar avea ca 

■ punct de plecare Zimbabwe, a de
clarat Lameck Goma, ministrul de 
externe al Zambiei, țară care exerci
tă în , prezent președinția grupului.

îritr-o conferință de presă,■■minis’ 
trul,zambian a subliniat că, prin lan
sarea unor astfel de, acuzații și'acte 
de' agresiune împotriva țărilor, „din 
prima linie", regimul- minoritar ra
sist de la Pretoria încearcă să aba
tă atenția de Ia criza sa internă 
care, în ultimele 22 de luni, s-a sol
dat cu moartea a peste 900 de per
soane participante la acțiunile de 
prote’st împotriva politicii de apart
heid. Astfel de acte agresive ale 
R.S.A., a spus el, fac parte din poli
tica destabilizatoare utilizată de 
R.S.A. împotriva țărilor africane in
dependente învecinate. Acuzațiile la 
adresa statului zimba.bwean fac par
te din metodele de intimidare lansa
te de R.S.A. ori- de cite-ori a1 plănuit 
atacuri la adresa vecinilor săi, cum

a fost cazul agresiunilor lansate îm
potriva Mozambicului, Angolei, Bots- 
wanei sau statului Lesotho, a men- 

• ționat șeful diplomației zambiene.
LUANDA — Un avion civil ango

lez, care transporta alimente pentru 
populația din regiunea Kuando Ku
bango, a fost doborit de aviația stid- 
africană deasupra zonei angoleze 
Kuito Kuanavale — relatează agen
ția Prensa Latina, care citează un 
comunicat transmis . de agenția 
ANGOP. Toate cele 22 de persoane a- 
flate la bordul avionului angolez 
și-au • pierdut viața.

I
VARȘOVIA

„Trebuie să se reducă efectivul trupelor S.U.A. in Spania“99

declară primul ministru, Felipe Gonzalez
MADRID 29 (Agerpres). — Primul 

ministru spaniol. Felipe Gonzalez, a 
declarat că guvernul său va reduce 
unilateral numărul militarilor ame
ricani staționați la bazele S.U.A. de 
pe teritoriul național, dâcă discuțiile 
angajate intre cele două țări — in 
curs de desfășurare — nu se vor 
solda cil o înțelegere în acest sens, 
transmite agenția E.F.E.

„Trebuie să se .procedeze la o re
ducere a trupelor S.U.A. în Spania, 
deoarece guvernul dorește aceasta", 
a afirmat premierul Gonzalez în ca
drul unei întîlniri cu presa. El a 
precizat, totodată, că guvernul spa
niol și-a exprimat clar această po
ziție la negocieri, dezmințind astfel 
afirmațiile recente ale unor oficia
lități din Statele Unite potrivit că
rora în cadrul convorbirilor ar fi

discutate aspecte ale securității ge
nerale și nu problema unei astfel de 
reduceri.

Potrivit tratatului existent între 
cele două țări încheiat în perioada 
dictaturii franchiste și renegociat in 
1983, Statele Unite dispun în Spania 
de patru baze militare unde se află 
12 500 de oameni. „Prezența lor este 
nepopulară și primul ministru a pro
mis reducerea personalului american 
într-un., efort de a convinge pe spa
nioli să voteze în favoarea rămînerii 
țării in N.A.T.O., în cadrul referendu
mului promis anterior", scrie in a- 
cest sens agenția E.F.E. Sondajele de 
opinie, menționează agenția citată, au 
arătat clar .că majoritatea cetățenilor 
țării sint în favoarea retragerii per
sonalului militar american din .Spa-

Conferință în probleme 
legate de elaborarea 
Programului P.M.U.P.

ZIUA NAȚIONALĂ A BENINULUI

încheierea convorbirilor 
între reprezentanții 
Angolei și S.U.A.

LUSAKA 29 (Agerpres). —La Lu
saka s-au încheiat convorbirile între 
reprezentanții R. P. Angola' și Sta
telor Unite, desfășurate în baza înțe
legerii survenite între guvernele ce
lor două țări și destinate continuării 
eforturilor de soluționare pașnică a 
unor probleme care confruntă Afri
ca australă.

Delegația angolez.ă a fost condusă 
de Alexandre Rodrigues, ministrul 
afacerilor interne, iar .cea americană 
de Chester Crocker, adjunct al se
cretarului de stat, precizează agen
ția ANGOP.,

VARȘOVIA 29. (Agerpres). —Timp 
de două zile, la Varșovia s-au des
fășurat lucrările Conferinței teoreti- 
co-științifice naționale a P.M.U.P., 
consacrată . discutării problemelor 
legate de elaborarea Programului 
partidului, relatează ' agenția P.A.P.

în cadrul conferinței, Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P,, președintele Consiliulub de 
Stat al R. P. Polone, â rostit o cu- 
vintare în care a analizat situația po
litică și economică actuală a s țării, 
s-a referit la probleme privind în
tocmirea Programului P.M.U.P.

Pentru o reglementare

a

Excelenței Sale Domnului MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Revoluției Populare din Benin 
Președintele Republicii Populare Benin 

Șef al Statului
Președintele Consiliului Executiv Național

COTONOU
Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a proclamării Republicii Populare 

Benin, m numele Partidului Comunist Român, al guvernului și ponorului 
roman precum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră Partidului 
Revoluție! Populare din Benin, guvernului și poporului beninez calde fe
licitări și cele mai bune urări.

“wingerea că raporturile de prietenie șl colaborare dintre 
pa tidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult in viitor, spre bi

le popoarelor român și beninez, al cauzei păcii, independenței naționale, cnnnpi’arii cî î., i,.__ _cooperării și înțelegerii în lume. 
Vă doresc multă sănătate 

prieten progres și prosperitate. și fericire personală, iar poporului beninez

y

Precizări în legătură cu eventualele convorbiri
între S.W.A.P.O. și guvernul de Ia Pretoria
LAGOS 29 (Agerpres). — Organi

zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) nu va începe ne
gocieri cu guvernul de la. Pretoria 
dacă acesta nu va aplica rezoluția 
435 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. care recunoaște S.W.A.P.O. 
drept unic reprezentant legitim al 
poporului namibian, a declarat la 
Lagos Sam Nujoma, președintele 
acestei organizații. El a subliniat că 
S.W.A.P.O. nu'va înceta lupta pen
tru eliberarea Namibiei pînă ce 
R.S.A. nu va permite desfășurarea 
de alegeri libere în acest' teritoriu, 
sub control internațional.

PRETORIA. — La Johannesburg a 
fost creată o nouă organizație anti-

apartheid — transmite agențța France 
Presșe. Intr-o rezoluție adoptată cu 
acest prilej, aproximativ 500 de 
membri ai acestei organizații, reuniți 
la Johannesburg, condamnă politica 
regimului minoritar sud-african și 
reclamă edificarea unei societăți noi, 
democratice și drepte. Totodată, sînt 
condamnate instaurarea stării de ur- 

. gență' în regiunile Cape, Johannes
burg și Port Elizabeth, trimiterea de 
trupe în orașele cu populație de cu
loare în scopul reprimării demon
stranților . anțiapartheid, arestarea 
personalităților politice democratice, 
refuzul' guvernului de la Pretoria de 
a negocia cu reprezentanții legitimi 
ai poporului sud-african.

EXPOZIȚIA DE CARTE DE LA 
MANILA. La Universitatea Far 
Eastern din Manila s-a deschis o 

' expoziție de cărți și broșuri la care 
participă mai multe țări, inclusiv 
România. Din țara noastră la loc 
de frunte sînt prezentate o serie de 
volume și alte lucrări. reflectînd 
gindirea social-politică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cuvîntări și 
luări de poziție ale șefului statului 
român față de principalele proble
me internaționale actuale. Operele 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
s-au bucurat de o deosebită apre
ciere din partea celor prezenți. 
Volumele expuse au fost donate 
bibliotecii universității.

GENTHLE DE PRESA 
pe scurt

interurbane aparținînd companiei 
naționale pentru căile ferate. Po
trivit ministrului transporturilor, 
numai la Tokio și în împrejurimi 
au fost afectați peste 10 milioane 
de pasageri. Poliția japoneză a a-' 
nunțat că a arestat 48 de persoane 
suspectate de participare la aceste 
acte teroriste.

o

justă și durabilă 

problemei palestiniene 
declarație a secretarului 

general al O.N.U.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general ■'

al Partidului Comunist Român 
Președintele Republicii Socialiste România

ÎN BAZA UNEI HOTARÎRI A 
MINISTERULUI IORDANIAN DE 
INTERNE, începînd din 28 noiern- 
brie nu mai este obligatorie obți
nerea-unei autorizații speciale pen
tru a putea călători din Iordania in 
Siria. Observatorii apreciază că a- 
ceastă decizie constituie un pas 
înainte in direcția îmbunătățirii re
lațiilor dintre cele două țări.

ÎNTREVEDERE. O nouă între
vedere a avut loc joi la Harare 
între Robert Mugabe, primul minis
tru ‘ al Republicii Zimbabwe, pre
ședintele Uniunii Naționale Afri
cane din Zimbabwe, și Joshua 
Nkomo, liderul Uniunii Populare 
Africane din Zimbabwe, consacrată 
eforturilor în direcția unificării 
celor două partide. Intr-o declara
ție difuzată de Oficiul primului 
ministru, se precizează că a fost 
programată organizarea, in curînd, 
a unei reuniuni a Comitetului de 
unitate cuprinzind oficialități din 
cele două formațiuni politice 
zimbabweene.

PLENARA. La Alger s-au înche
iat lucrările plenarei C.C. al Par
tidului Frontul de Eliberare Națio
nală din Algeria, în cadrul cărora 
a fost dezbătut proiectul noii re
dactări a documentului programa
tic al revoluției algeriene — Car
ta Națională Algeriană. In elabora
rea textului s-a ținut seama de 
profundele transformări economico- 
sociale care s-au produs in Alge
ria în cei zece ani ce au trecut de 
la adoptarea Cartei. Plenara a lio- 
tărit să convoace congresul extra
ordinar al partidului la 24 
brie 1985.

decem-

ACORDUL ANGLO-IRLANDEZ 
ASUPRA IRLANDEI DE NORD, 
încheiat intre guvernele de la Lon
dra și Dublin la 15 noiembrie, la 
Hillsborough, a fost aprobat de 
Senatul irlandez, netezindu-se ast
fel calea spre înregistrarea sa la 
Națiunile Unite ca tratat interna
țional. Săptămîna trecută, acordul 
a fost aprobat de Camera Inferi
oară a Parlamentului irlandez, iar 
la 27 noiembrie, el a fost ratificat 
și de Camera Comunelor a Marii 
Britanii.

GRUP MIXT DE LEGĂTURA. 
La Beijing s-au desfășurat lucră
rile celei de-a doua ședințe a Gru
pului mixt de legătură chino-brita- 
nic creat in august 1984 in scopul 
asigurării unui transfer normal al 
puterii in Hong Kong. Potrivit unui 
comunicat citat de agenția China 
Nouă, au fost realizate noi pro
grese in problemele dezbătute. Ur
mătoarea ședință a grupului va 
avea loc la Hong Kong, în martie 
anul viitor.

FESTIVITĂȚI. La Nouakchott a 
avut loc o paradă populară in ca
drul festivităților prilejuite de cea 
de-a 25-a aniversare a independen
ței Mauritaniei. într-un discurs 
radiodifuzat, col. Masouya Ould 
Sidi Ahmed Taya, președintele 
Comitetului Militar de Salvare Na
țională, a chemat populația să par
ticipe activ la construcția economi
că a țării. El a subliniat necesita
tea de a construi o. Mauritanie pu
ternică, independentă și respectată, 
in care să dorhnească spiritul uni
tății, ordinii și disciplinei.

CONGRES. La Montreuil 
bie a Parisului) au luat 
vineri,, lucrările celui de-al 42-lea 
congres al Confederației Generale 
a Muncii din Franța. In ultima zi 
a lucrărilor, participanții la congres 
l-au reales in funcția de secretar 
general al C.G.T. pe Henry 
Krasucki. De asemenea, delegații 
au adoptat un raport de orientare 
pentru următorii ■ trei ani.

(subur- 
sfirșit,

PESTE 30 DE ACTE TERORIS
TE au scos din circulație, vineri 
dimineața, la Tokio, Osaka, Kyo
to, Hiroshima și în alte localități 
din Japonia 22 de linii urbane și

AMPLĂ ACȚIUNE DE PRO
TEST LA SEUL. Un mare număr 
de personalități politice din Coreea 
de sud. cuprinzind militanti de sea
mă ai opoziției, membri ai Con
siliului pentru promovarea demo
crației — printre care cunoscutii li
deri democrat!. Kim Dae Jung și 
Kim Yong Sam — au organizat la 
Seul o amplă acțiune de protest 
si in spriiinul cererii de eliberare 
imediată si necondiționată a per
soanelor arestate de politie pe mo
tivul participării la acțiunile des
fășurate în ultimul timp. împotri
va politicii represive a ..guvernu
lui" dictatorial.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
într-o declarație prilejuită de Ziua 
internațională de solidaritate cu po
porul palestinian, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
subliniază că marcarea acestei zile 
evidențiază importanța pe care Na
țiunile Unite o acordă problemei pa
lestiniene, făcînd ca întreaga comu
nitate internațională să-și concentre
ze atenția asupra necesității găsirii 
unei soluții juste, întemeiate pe re
cunoașterea deplină a. drepturilor 
inalienabile ale poporului palestinian. 
Orice aminare este de natură să 
prelungească tragedia poporului pa
lestinian, încurajînd în același timp 
actele de violență. Iar rezultatul a- 
cestora constă in noi suferințe și 
pierderi de vieți omenești nevino
vate.

Documentul subliniază că desfășu
rarea eforturilor pentru găsirea unei 
soluții politice la problema palesti
niană, in pofida tuturor dificultăți
lor, constituie o responsabilitate pri
mordială a Organizației Națiunilor 
Unite. „Avem obligația de a conti
nua să acționăm pentru realizarea 
unei păci negociate in Orientul Mij
lociu — o pace care să garanteze 
tuturor popoarelor din regiune drep
tatea și care să pună capăt odată 
pentru totdeauna violenței ce se 
menține aici de mai mult de o ge
nerație" — afirmă secretarul gene
ral al O.N.U.

în continuare, Perez de Cuellâr 
relevă că recentele sale contacte cu 
lideri ai părților implicate au dez
văluit că aceștia sînt conștienți de 
urgența realizării unei reglementări 
negociate, în pofida pozițiilor diferi
te, existînd indicii de flexibilitate in 
privința procesului negocierilor. In 
context, el a reafirmat, rolul crucial 
pe care O.N.U. îl poate juca in a- 
ceastă acțiune, oferind cadrul cel 
mai potrivit pentru negocieri între 
părți și pentru facilitarea contacte
lor — esențiale pentru succesul ne
gocierilor. „La a 40-a aniversare a 
O.N.U., să ne decidem, să facem un 
nou efort, să reafirmăm angajamen
tul nostru și să ne consacrăm stră
daniile găsirii unei reglementări 
juste și durabile la o problemă care 
prea mult timp a rămas nesoluțio
nată" — subliniază secretarul gene
ral al O.N.U.

TUNIS. — într-o declarație dată 
publicității cu ocazia Zilei de solida
ritate cu poporul palestinian, citată 
de agenția Reuter, secretarul general 
al Ligii Arabe, Chedli Klibi, a rele
vat că situația populației arabe din 
teritoriile arabe ocupate continuă să 
înregistreze o înrăutățire ca rezultat 
al măsurilor represive luate de auto
ritățile israeliene.

Ziua de 30 noiem
brie este marcată an 
de an ca un moment 
important in viața po
porului beninez, Acym 
un deceniu a 1'ost pro
clamată Republica Po
pulară Benin, eveni
ment cu profunde 
semnificații în viața 
tării, consacrînd voin
ța de consolidare a in
dependentei și înce
putul unei noi etape 
în dezvoltarea de sine 
stătătoare a tînărului 
stat african, 
pină atunci 
mirea de 
Dahomey.

Dispunînd
se naturale limitate și 
avind de depășit 
greaua moștenire a 
dominației coloniale și 
neocoloniale, poporul 
beninez a pornit eu 
'încredere pe calea 
făuririi unei economii 
naționale independen
te și viabile. în a- 
cest context, o aten
ție deosebită se acor
dă creșterii numărului 
de întreprinderi de 
stat la orașe și al co
operativelor la sate, 
în prezent se află sub 
controlul statului băn-

cunoscut 
sub denu- 
Republica

de resur-

cile 
asigurări 
treprinderile energeti
ce și de aprovizionare 
cu apă. O mare parte 
a populației este încă 
ocupată in agricultu
ră — ceea ce explică 
preocuparea autorită
ților centrale pentru 
extinderea suprafețe-, 
lor destinate diferite
lor culturi, avind în 
vedere că. în prezent, 
numai 15 la sută din 
terenurile agricole sînt 
cultivate. Se prevede, 
cu precădere, crește
rea producției de 
bumbac și ulei de pal
mier. care constituie 
și o importantă sursă 
de devize, necesare 
dezvoltării ansamblu
lui economiei naționa
le. în cadrul proiecte
lor de modernizare a 
elementelor de infra
structură s-a hotărît 
construirea unei șose
le de 425 km intre 
localitățile Savalou și 
Porga.

O dată cu proclama
rea Republicii Popu
lare Benin a fost fon
dat și Partidul Revo
luției Populare din 
Benin, care j și-a 
oropus. în documente-

și companiile de 
sociale. în-

Ie sale programatice, 
realizarea de prefa
ceri sociale progresis
te și făurirea unei 
societăți noi, socia
liste.

Promovind consec
vent o politică de 
prietenie și solidarita
te cu țările africane, . 
cu toate Statele cate 
au pășit pe calea dez
voltării de sine stătă
toare, România a sta
bilit și dezvoltă rodni
ce raporturi de cola
borare cu Republica 
Populară Benin, inte- 
meiate pe deplina 
agalitate în drepturi și 
avantajul. reciproc. A- 
ceste raporturi cunosc 
un curs ascendent în 
spiritul 
convenite 
lejul 
între 
Nicolae Ceaușescu și 
□reședințele Mathieu 
Kerekou, fiind carac- 

' terizate de dorința 
comună de a se acțio
na pentru' continua 
lor extindere în folo
sul și spre binele am
belor popoare, al pro
movării telurilor pă
cii, progresului și în
țelegerii în lume.

înțelegerilor 
cu pri- 

convorbirilor 
președintele

Rezoluții adoptate de Conferința generală a F.A.O,
ROMA 29 (Agerpres). — La Roma 

s-au încheiat lucrările Conferinței 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.), 
care a analizat situația alimentară 
mondială, politica prețurilor agrico
le, penuria alimentară din multe re
giuni ale lumii. Deși în cursul dezba
terilor s-au exprimat puncte de ve
dere optimiste in legătură cu situa
ția alimentară mondială, participan
ts țiu relevat persistența situației 
de criză in domeniul alimentar în 
Africa și alte zone ale globului. A 
fost exprimată îngrijorarea in le
gătură cu răspindirea malnutriției și 
a foametei in lume, subliniindu-se, 
pe de altă parte, necesitatea de a se 
renunța la protectionism in 
niul produselor agricole.

Conferința a aprobat' un 
asupra securității alimentare' 
diale", care este conceput ca un an
gajament moral colectiv al statelor 
lumii in lupta împotriva foametei,

dome-

„pact 
mon

precum și un cod de conduită în 
privința distribuirii si folosirii pesti- 
cidelor. De asemenea, au fost apro
bate un raport asupra crizei alimen
tare din Africa și o rezoluție asupra 
cooperării economice și tehnologice 
intre, țările în curs 
Cu majoritate de 
aprobată o rezoluție care condamna 
politica de apartheid a Africii de 
Sud, subliniindu-se că politica agre
sivă în ' regiune a regimului de la 
Pretoria a pricinuit daune agricultu
rii și situației alimentare din zonă.

Conferința a adoptat bugetul orga
nizației pe anii 1986—1987. Au fost 
admise. două noi state membre — 
Insulele Solomon și Insulele Cook — 
astfel că acum organizația are 158 
membri.

în cadrul actualei conferințe a 
avut loc o reuniune solemnă, cu pri
lejul împlinirii a 40 de ani de la în
ființarea F.A.O.

de dezvoltare, 
voturi a fost >
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