PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNIȚI-VĂ!

UNIREA - UNITATEA
idealuri istorice, mărețe realități

ale prezentului socialist al patriei

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
6 PAGINI

Duminică 1 decembrie 1985

Anul LV Nr. 13 460

50 BANI

o

In fata stiintei si învătămîntului
9

9’

9'

9‘

1

I

„Atît în domeniul cercetării științifice, cit și al invățămintului dis
punem de tot ce este necesar, avem o puternică bază materială, tehnică ;
dar, mai presus de toate, avem minunați cercetători, oameni de știință
și savanți, minunate cadre didactice, care reprezintă suprema garanție
că vom realiza în cele mai bune condiții programele de cercetare și de
pregătire a cadrelor, că cercetarea și învățămintul vor ocupa un loc tot
mai important în dezvoltarea socialistă și comunistă a României!"
NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la Congresul științei și invățămintului)
Cel dinții Congres al științei și
invățămintului, organizat din ini
țiativa și cu activa contribuție a
secretarului general al partidului,
președintele României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, se înscrie ca
un eveniment de mare însemnă
tate in viața social-politică a patriei. Lucrările acestui larg și reprezentativ forum democratic, la
care au participat peste 4 500 de
delegați și invitați, au marcat un
moment cu profunde semnificații
pentru activitatea consacrată în
făptuirii mobilizatoarelor obiec
tive stabilite de Congresul al
XIII-lea al Partidului Comunist.
Român. întreaga desfășurare a
congresului a dat expresie eloc
ventă preocupării constante pe
care partidul, secretarul său ge
neral o acordă rolului științei și
invățămintului in dezvoltarea ac
celerată a societății noastre so
cialiste.
Ampla cuvintare pe care secre
tarul general al partidului a
rostit-o in fața înaltului forum
democratic a trezit puternice
ecouri in rîndurile participanților
la congres, ale îhtregultii nostru
popor. Știința și învățămintul au
acum in fată un amplu si însuflețitor program de muncă, de activi
tate revoluționară. Un program ce
reliefează cu pregnanță forța idei
lor novatoare proprii gîndirii social-politice a secretarului general
al partidului, concepțiile sale
înaintate despre rolul științei și
invățămintului in etapa actuală,
despre marile răspunderi ce revin
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cercetătorilor științifici, profeso
rilor și învățătorilor, elevilor și
studenților în edificarea societății
socialiste
multilateral dezvoltate
si înaintarea României spre comu
nism. S-a evidențiat încă o dată,
în cuprinsul cuvintării, preocu
parea statornică a secretarului
general al partidului pentru fun
damentarea într-o concepție ori
ginală, profund științifică a linii
lor care direcționează progresul
multilateral al țării, a coordona telor • economico-sociale ale României în prezent și in viitor. Din
această perspectivă. pornindu-se
de la cele mai avansate realizări
pe plan mondial, sînt trasate di
recțiile creșterii in continuare a
rolului științei, tehnologiei și invățămîntului in dezvoltarea între
gii noastre societăți.
De asemenea, de mare însemnă
tate pentru activitatea de viitor
sint concluziile cuprinse în cuvin-'
•tarea pe care tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu a
rostit-o la încheierea lucrărilor
Congresului științei și invățămin
tului. Sint trasate, in cuprinsul cuVîntării,. direcțiile de glndire re
voluționară și de acțiune concretă
în vederea creșterii și mai puter
nice a rolului științei și învățămîntului în dezvoltarea generală a
țării, în întreaga operă de c'onstrucție socialistă din patria noas-tră.
în opera de edificare a noii
societăți, știința și învățămintul
au dobindit un rol dintre cele mai
importante. „Se poate afirma, a ară-

tat tovarășul Nicolae Ceaușescu,
că nu există domeniu de activitate
in eare să nu se fi introdus in
producție rezultatele cercetării si
noii tehnologii". în același timp, a
subliniat secretarul general al parti
dului. învățămintul de toate gra
dele ..a asigurat ridicarea generală
a cunoștințelor întregului tineret,
pregătirea forței de muncă califi
cate și a cadrelor de specialitate
pentru toate sectoarele de activi
tate". Dar rolul științei, al învă
tămîntului va fi și mai mare și
mai important în noua etapă
deschisă de Congresul al XIII-lea.
Această idee constituie axul cen
tral al întregii cuvintări pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu a
rostit-o in fața Congresului știin
ței și invățămintului.
România va trece, pînă în anul
1990, de la stadiul de țară in curs
de dezvoltare la un stadiu supe
rior, de țară mediu dezvoltată.
Iar in anul 2 000 va deveni țară
socialistă multilateral dezvoltată.
Vor fi asigurate astfel condițiile
pentru afirmarea cu putere a
principiilor comuniste de muncă
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Municipiul Slatina a înde
plinit planul cincinal la producția-marfă și export

către oamenii de știință, de cultură

și cadrele didactice din întreaga lume
pentru colaborare, dezarmare și pace
progresiste, pentru înfăptuirea unor
măsuri reale de dezarmare, pentru
înlăturarea definitivă a pericolului
nuclear, pentru apărarea dreptului
fundamental al oamenilor — drep
tul la viață, la pace.
Este o realitate că epoca noas
tră. marcată de afirmarea grandioa
selor cuceriri ale științei și tehni
cii in toate domeniile de activita
te, cunoaște totodată și fenomenul,
contrar intereselor vitale ale ome
nirii, de folosire a multora din ma
rile cuceriri ale cunoașterii uma
ne in scopuri distructive, pentru
fabricarea și perfecționarea de noi
mijloace de nimicire în masă. Așa
cum atestă tot mai frecvent nu
meroși oameni de știință de ' cele
mal diverse specialități, de pe toa
te meridianele intr-o lume supra
saturată de asemenea arme, acce
lerarea ritmului cursei înarmărilor
amplifică pericolul declanșării unei
conflagrații de natură să distrugă
— prin efectele ei directe și indi
recte — întreaga civilizație umană,
înseși premisele vieții pe planeta
noastră.
Oamenilor de știință, care cunosc
cel mai bine uriașul potențial dis
tructiv al noilor generații de arme,
le revine inalta responsabilitate
morală de a nu precupeți nici un
efort pentru ca în lumea de azi mi
nunatele cuceriri ale geniului uman
să nu mai slujească producerii de
mijloace de distrugere și să fie
consacrate exclusiv cauzei dezvol
tării economico-sociale, culturii,
invățămintului, propășirii uma
nității.
Iată de ce, în deplin consens cu
aprecierea făcută de președintele
României, Nicolae Ceaușescu, con
siderăm că salvgardarea păcii con
stituie cu adevărat problema fun
damentală a contemporaneității, cea
mai urgentă și ireductibilă sarcină
a întregii comunități mondiale a
națiunilor.
De pe această poziție, oamenii
de știință, cultură și invățămînt din
România consideră că, pentru rea
lizarea aspirațiilor de progres și ci
vilizație ale poporului nostru, an
gajat într-o operă constructivă de o
amploare fără precedent, ca si ale
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Hotărirea Congresului
științei și invățămintului

APEL

Congresul științei și invățămîntului, dind expresie deplinei adeziuni
față de politica externă^ de pace,
prietenie și colaborare între po
poare promovată de România so-/
cialistă, al cărei promotor este pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, perso
nalitate proeminentă a lumii con
temporane, omul de stat care se
bucură de dragostea și recunoștin
ța intregii națiuni, de stima și pre
țuirea tuturor celor pentru care
pacea, libertatea și independența
reprezintă imperative supreme ale
umanității, adresează, și eu acest
prilej, un solemn apel oamenilor
de știință, cultură și invățămînt de
pretutindeni de a-și uni, în aceste
momente de răscruce. eforturile
pentru întărirea colaborării, pen
tru apărarea păcii si vieții ne Pămint.
Omenirea trăiește în prezent epo
ca unei profunde revoluții tehnico-științifice, o perioadă în care
atributul specific ființei umane -r
creativitatea — este inăițat la sta
tutul de forță primordială a pro
gresului. Niciodată in decursul is
toriei, preocuparea pentru cunoaș
terea tot mai profundă a legilor
naturii, vieții și societății nu a do
bindit o asemenea amploare și in
fluență asupra destinului omenirii.
Știința este susținută și dirijată as
tăzi printr-un vast și complex efort
economic și politic orientat spre
transformarea universului material,
cu efecte adinei și încă incomplet
dezvăluite asupra universului so
cial și spiritual al omului.
Implicat profund în transformă
rile economico-sociale, învățămîntul de toate gradele, in strinsă le
gătură cu cercetarea și producția,
se afirmă astăzi in România ca o
forță cu o amplă înriurire in dez
voltarea societății românești, ca
factor esențial de comunicare Și
conlucrare a națiunii noastre cu
lumea.
în condițiile actuale, cind situa
ția internațională continuă să fie
deosebit de gravă ca urmare a intensificării cursei inarmărilor indeosebi a celor nucleare, datoria
supremă a oamenilor de știință, de
cultură și a cadrelor didactice din
întreaga lume este de a milita și
^acționa, împreună cu toate forțele

și de viață, Acest drum impetuos '
al României spre viitor, intr-un
moment in care se desfășoară, pe
plan mondial, o nouă revoluție
tehnico-științifică, implică măsuri
complexe pentru o puternică in
tensificare a activității dc cerce
tare științifică, de pregătire a ca
drelor. Viața, istoria arată că
fără să-și asigure specialiștii ne
cesari și fără să dezvolte știința,
nici o țară, in nici o etapă, nu
a reușit să se înscrie pe coordona
tele progresului. De mai multe
secole, dar în mod deosebit de la
sfirșitul veacului al XVIII-lea,
o dată cu declanșarea revoluției
industriale, știința și învățămintul
s-au asociat in mod fundamental
oricăror programe de dezvoltare
economico-socială. Cu atît mai
mult in actuala etapă, asigurarea
unui raport optim intre dezvol
tare, știință și invățămînt devine
o necesitate stringentă in viața
oricărei țări și partidul nostru,
secretarul său general cheamă
Oitregul popor să înțeleagă aceas-

tuturor popoarelor lumii, este în
primul rînd nevoie de pace.
De aceea, întruniți la București,
in zilele de 28—29 noiembrie 1985
in cadrul Congresului științei și invățămintului din România, adresăm
savanților, cercetătorilor, intelec
tualilor de pretutindeni vibranta
chemare de a ne uni eforturile și
a conlucra tot mai strîns. indi
ferent de convingerile politice, fi
lozofice. religioase, pentru apărarea
păcii, a vieții — drept fundamental
al tuturor oamenilor acestui Pămînt — împotriva tendințelor de
militarizare a stiintei contempora
ne. pentru ca științat să fie utilizată
exclusiv potrivit vocației sale uma
niste !
Adresăm slujitorilor științei, cul
turii și învătămîntului de pretu
tindeni chemarea de a acționa acum, pînă nu este prea tîrziu, in
acest ceas de mare cumpănă si răs
pundere pentru destinele civiliza
ției umane, de a-și folosi întreaga
putere de convingere și forța de
argumentare pentru a determina
guvernele, parlamentele. oamenii
politici să renunțe cu desăvir.șire la
folosirea forței și amenințării cu
forța in relațiile internaționale și
să asigure soluționarea oricăror-di
ferende. a tuturor conflictelor exis
tente și potențiale, a tuturor pro
blemelor litigioase numai pe cale
pașnică, prin tratative, spre stator
nicirea unor relații de pace și co
laborare în toate zonele lumii pe
baza respectării independenței și
suveranității naționale, egalității in
drepturi, neamestecului in treburi
le interne și avantajului reciproc.
în același timp, conștienți de
anacronismul pe care îl reprezintă
într-o epocă de avînt fără prece
dent al științei și tehnicii existen
ta și chiar agravarea stării de sub
dezvoltare in care se află circa
două treimi din populația planetei,
precum și de caracterul presant al
altor probleme globale de care de
pind progresul si viitorul întregii
umanități, considerătn că oameni
lor de știință de pretutindeni le re
vine nobila misiune de a acționa
pentru ca de minunatele cuceriri
ale științei și tehnicii să beneficie
ze larg toate popoarele, ca ele să
(Continuare in pag. a V-a)

Colectivele de oameni ai muncii
. din unitățile economice ale platfor
mei industriale din municipiul Sla
tina au început luna decembrie cu
planul cincinal îndeplinit la
ducția-marfă și export. Se
limină că pînă la sfîrșitul
nii prevederile cincinalului vor fi
depășite cu peste 2 miliarde lei la
producția-marfă industrială, furnizindu-se suplimentar economiei na
ționale importante cantități de alu
miniu primar, aliaje și laminate din
aluminiu, produse cărbunoase, con
fecții, textile și altele. (Mihai Grigoroșcuță, corespondentul „Scinfeii").

S-a spus cu îndreptățire că în via
ța popoarelor sint zile ’care vorbesc
cu glasul veacurilor, că sint eveni
mente în care-și află întruchipare
întreaga lor existență istorică, cu
idealurile și aspirațiile nutrite de ge
nerații după generații, într-o adevă
rată coloană infinită a gîndului inalt
și luminos. O asemenea zi este pen
tru poporul nostru ziua de 1 Decem
brie 1918. un asemenea eveniment
este actul unirii Transilvaniei cu
România, prin solemnele hotăriri ale
Marii Adunări Naționale de la Alba
Iulia, act ce a marcat încheierea
î
procesului făuririi statuluii național
unitar român.
De la înălțimea celor 67 de ani
care au trecut de atunci, poporul
..
român privește cu justificată mindrie măreața înfăptuire. Deoarece ea
este pe de-a-ntregul opera lui pro
prie, rodul luptei și eforturilor sale,
al statorniciei cu care a acționat
pentru îndeplinirea legitimelor sale
aspirații de libertate și unitate națio
nală. Hotârîrile de la Alba Iulia în
cununau cu strălucire o îndelungată
lucrare a poporului român pentru
unire și unitate, se așezau firesc in
continuarea unei întregi istorii de
luptă pentru afirmarea și apărarea
ființei naționale, a drepturilor po
porului român la o viață liberă și
demnă intr-o patrie unită, liberă
și demnă. Pentru ca ziua de 1 De
cembrie 1918 să se înscrie în marele
hronic al istoriei naționale cu litera
de aur a celor mai alese sărbători
ale inimii și cugetului nostru, a fost
nevoie de alte zile fără număr, care
să consacre voința de neclintit a po
porului de a fi el însuși, de a fi stăpîn pe soarta sa. de a-și croi făga
șul existenței sale potrivit cu ne
voile, aspirațiile și felul său de a fi
și a gindi. A fost nevoie de clocotul
luptelor de la Posada și Rovine, de
la Vaslui și Codrii Cosminului, de
la Feldioara și Călugăreni și din atîtea alte și alte locuri, incit practic
nu există parte a cuprinsului româ
nesc care să nu fi fost martora aces
tui lung și statornic efort al româ
nilor pentru unire și neătirnare. A
fost nevoie de ridicarea lui Horea
din Albac și'a lui Tudor din Vladimiri, de acele multe cîmpuri ale li
bertății care au făcut ca la 1848 în
treaga tară să se transforme într-un
uriaș cimp al luptei pentru dobindirea slobozeniei dinlăuntru și din
afară. A fost nevoie de 24 Ianuarie
1859. „ziua de aur1 a veacului", in
care alegînd pe Alexandru loan
Cuza domn peste două țări române,
poporul nostru arăta lumii nu numai
că vroia, la vremi noi. om nou și legi
noi, ci și că dorea să trăiască unit
între hotarele unei singure și mari
țări românești. A fost nevoie de
9 Mai 1877, de uriașa încordare de

energii populare pentru purtarea și
sprijinirea războiului
neatirnării
noastre, pentru ca pe toate hărțile
lumii numele drag al României să se
înscrie în șiragul statelor libere, su
verane. de sine stătătoare. Și a mai
fost nevoie, in zilele fără egal ale
lui 1918. ca un întreg popor să se.
ridice încă o dată la luptă, pentru
ca. in sfirșit. ceea ce era' scris de
mult in conștiințe și in inimi să de
vină realitate politică — unitatea național-statală a românilor.
Din perspectiva anilor, apare cu,
limpezime de cristal că măreața în
făptuire de la Alba Iulia a marcat
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decisiv cursul istoriei românești.
Căci uriașele energii folosite pină
atunci pentru apărarea ființei națio
nale periclitate de politica de opre
siune a marilor imperii care se instăpîniseră asupra unor părți ale păr
mîntului românesc au putut fi puse,
de acum Înainte, mai energic, in
slujba progresului social-economic al
țării. Totodată, prin Marea Unire
s-au consolidat forțele revoluționare
ale societății românești, acelea care
in noua Românie iși propuneau să
întregească libertatea și unitatea na
țională prin egalitatea și dreptatea
socială.
Cea de-a 67-a aniversare a făuririi
statului național unitar are loc in
anul in care întregul nostru popor a
cinstit cu gind înalt de lumină îm
plinirea a două decenii de la istori
cul Congres al IX-lea al partidului,
care a inaugurat cea mai fertilă epo
că din Întreaga existență a poporului
român. Un răstimp care își leagă in
disolubil toate mărețele împliniri
care-1 caracterizează de gindirea
clarvăzătoare, de activitatea celui că
ruia în urmă Cu douăzeci de ani co-

muniștii, întregul nostru popor i-au
încredințat cirma destinelor națiunii
noastre socialiste — tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în toți acești ani,
țara a parcurs, in împrejurări nu în
totdeauna prielnice, un drum lung,
poporul făurind o economie armoni
oasă. unitară, edificind relații so
ciale mai drepte, schimbînd din te
melii chipul așezărilor patriei, con
struind un om nou. cu o conștiință
înaintată, pe măsura acestui timn
eroic și glorios. Dar cucerirea cea
mai de preț a acestor ani o constituie întărirea continuă a unității națiunii noastre socialiste, sudarea mi
lioanelor și milioanelor de inimi și
de conștiințe într-o autentică co
lumnă fără de sfirșit. într-o unică și
puternică voință — aceea de a asi
gura înaintarea neabătută a țării pe
calea progresului social-economic. Șl
este pe deplin firesc faptul că sim
bolul viu al acestei profunde unități
a poporului, al acestei trainice os
moze sufletești a oamenilor muncii
din patria noastră a devenit tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Militantul re
voluționar a cărui viață s-a împletit
organic cu lupta partidului pentru
înlăturarea exploatării și asupririi,
pentru afirmarea unei patrii libere,
unite, independente, pentru edifi
carea societății noi pe pămintul
României, pentru salvgardarea păcii
lumii. Conducătorul de stat care n-a
avut și nu are țel mai inalt decit
dezvoltarea puternică a tării, propă
șirea poporului său. independenta și
suveranitatea patriei. înălțarea ei în
demnitate, glorie și măreție. Expre
sia cea mai limpede a acestei vibran
te unități de gind și de acțiune a po
porului o reprezintă însesi încre
derea și atașamentul cu care între
gul popor, toți fiii țării, fără deose
bire de naționalitate, isi înconjoară
conducătorul încercat ; îl înconjoară
și ii urmează neabătut, adine pă
trunși de adevărul că unirea tuturor
energiilor naționale este astăzi, așa
cum a fost și în trecut, un uriaș iz
vor de tărie, o inepuizabilă resursă
de progres, chezășia că tot ceea ce
ne-am propus pentru anii ce vin va
deveni realitate. Puternica noastră
unitate de cuget și simțiri, acțiunea
hotărîtă pentru făurirea societății
socialiste multilateral dezvoltate se
dovedesc astfel cea mai înaltă cin
stire pe care o aducem înaintașilor,
tuturor celor care prin munca. lupta
și, adesea, jertfa lor au edificat
România liberă, unită, hotărirea de
a le împlini legatul scump al păs
trării și creșterii moștenirii lor.

In pagina a lll-a, O EVOCARE A LUPTEI EROICE A
POPORULUI PENTRU REALIZAREA MĂREȚULUI ACT AL
UNIRII DE LA 1 DECEMBRIE 1918.

ISTORIE
La Alba lulia-n
s-aude clopotul
de dinspre zări
s-aude Mureșul
s-aude lacrima
la Alba lulia-n

Cetate
cum bate
de vremi adince,
cum plinge,
cum cade
Cetate...

La Alba lulia-n Cetate
s-aude clopotul cum bate
și intră Domn Mihai Viteazul,
El, ce-a sunat dreptății ceasul,
trei țări unind : surori carpate
la Alba lulia-n Cetate...
La Alba lulia-n Cetate
s-aude clopotul cum bate
răscoală-a fost ca niciodată
Horea este tras pe roată,
ura crește zi și noapte
Alba lulia-n Cetate

La Alba lulia-n Cetate
s-aude clopotul cum bate
— ca vocea tancului răsună
e vînt de aprigă furtună
spre-a se trăi in libertate
la Alba lulia-n Cetate...
La Alba lulia-n Cetate
decembrie, ți clopot bate
iar inimile ard ca para :
„Noi vrem să ne unim cu Țara
un vis se-nfăptuie și-nalt e
la Alba lulia-n Cetate...
La Alba lulia-n Cetate
de-atunci, prin ani, cel clopot bate
e fără moarte și ne-adună
pe cei cu inima română
și miine și-n vecii va bate
la Alba lulia-n Cetate...

Radu CÂRNECI

Producții mai mari, consumuri mai mici!
Inițiative și acțiuni eficiente pentru realizarea pianului la produc’ia fizică și a contractelor
ia export, pentru reducerea consumurilor energetice
Desfășurind o activitate susținu
tă pentru realizarea planului la
fiecare sortiment, oamenii muncii
din industria județului Teleorman
au livrat suplimentar economiei
naționale mijloace de automati
zări electronice și electrotehnice,
utilaje chimice, mașini și utilaje
pentru agricultură, îngrășăminte
chimice, cherestea, confecții și alte
produse. După cum ne transmite
corespondentul nostru Stan Ștefan,
intre colectivele cu cele mai bune
rezultate in întrecerea socialistă se
numără cele de la întreprinderea
de panouri ' și tablouri electrice
Alexandria. întreprinderea mecani
că pentru agricultură și industrie
alimentară Roșiori de Vede. între
prinderea de mașini electrice Turnu
Măgurele.
Din județul Suceava, corespondentul nostru Sava Bejinariu ne
transmite că au fost livrate
economiei naționale, peste prevederile planului, importante can
tități de fier, pirită, plumb, cu
pru și zinc in concentrate. De
asemenea, oamenii muncii de ia
întreprinderea de mașini-unelte din
Suceava și de -la Uzina de con
strucții și reparații utilaje și piese
de schimb din Vatra Dornei au
realizat, peste prevederi, produse
de mecanică fină, utilaje tehnolo
gice destinate industriei materiale■ lor de construcții și prelucrării
lemnului.
Acționînd cu hotărî re și înaltă
răspundere muncitorească pentru
organizarea mai bună a producți ei, înnoirea și modernizarea li
niilor tehnologice, urmărirea și
respectarea strictă, oră de oră, a
normelor de consum, colectivele
întreprinderilor industriale din ju
dețul Vaslui raportează realizarea.

peste prevederile de plan, a unor
însemnate cantități de produse cu
consumuri energetice reduse.- De
la începutul anului și pină ieri —
ne transmite corespondentul nos
tru Petru Necula — oamenii mun
cii din industria vasluiana au eco
nomisit 7 760 tone combustibil con
vențional și 12 030 MWh energie
electrică. Cele mai mari reduceri
ale consumurilor energetice s-au
înregistrat la întreprinderile „Me
canica", de aparate de măsură și

ducția de serie mică se realizează
acum in cadrul unor formații spe
cializate. activitatea de croit a fost
concentrată în numai două atelie
re. iar recepționarea țesăturilor . se
face direct la furnizori.
Aplicarea in numeroase între
prinderi industriale din județul
Mureș a inițiativelor „Să lucrăm
o zi oe lună din materiale economi
site" și ..înaltă productivitate —
prin lucrul la măi multe mașini11
au ca efect nu numai încadrarea

RELATĂRI DE LA CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
control și de materiale izolatoare
din Vaslui, la întreprinderile de
produșe abrazive și de rulmenți din
Bîrlad, precum și la Filatura din
Huși.
Simbătă, colectivul de la In
treprinderea de confecții Botoșani
a încheiat cele 11 luni ale anului
ci un spor la producția fizică in
valoare de peste 7 rriilioane lei. Din
acest spor de producție — ne
anunță corespondentul nostru Sil
vestri Aiienel — mai bine de ju
mătate a fost realizat numai în
luna noiembrie. Cum a fost posibil
acest lucru ? Ne-a răspuns direc
torul întreprinderii, inginerul Ni
colae Pasăre :
— în luna octombrie am trecut
la aplicarea unui program de mă
suri care are în vedere îndeplini
rea cu un trimestru mai devreme
a sarcinilor de creștere a produc
tivității muncii prevăzute pentru
anul viitor. Primul obiectiv asupra
căruia ne-am concentrat preocupă
rile îl reprezintă reorganizarea
fluxului de fabricație. Astfel, pro-

strictă în normele de consum sta
bilite, ci și diminuarea substan
țială a consumurilor materiale pe
unitatea de produs. Totodată, prin
organizarea judicioasă a schimbu
rilor și realizarea cu forțe proprii
a unor sisteme automate de urmă
rire a consumului la fiecare loc de
muncă, secție și atelier, se econo
misește o importantă cantitate de
energie electrică.
Măsurile stabilite pentru econo
misirea energiei in județul Brașov
— relatează Nicolae Mocanu — au
dus la organizarea schimburilor de
lucru în așa fel încît să se asigure
un consum echilibrat de energie pe
întieaga durată a unei zile șl
săptămini de lucru, deplasarea
unor activități din schimbul II în
schimbul III și evitarea virfului
de sarcină între orele 17 și 22,
funcționarea unor utilaje mari
consumatoare de energie numai în
schimbul III, utilizarea cu randa
ment sporit a utilajelor tehnolo
gice, organizarea activității sectoa
relor calde pe baza unui program

de funcționare bine stabilit, evita
rea funcționării în gol și sub ca
pacitatea nominală a mașinilor,
instalațiilor și utilajelor din dota
re. Toate aceste măsuri au făcut
ca
întreprinderile
„Tractorul",
„Rulmentul", întreprinderea de
autocamioane, combinatele chimice
din Orașul Victoria și Făgăraș, în
treprinderea „Metrom" și altele să
înregistreze importante economii de
energie electrică.
Multe întreprinderi industriale
________
din județul Iași — ne anunță Manole Corcaci — și-au depășit sub
stanțial planul la export pe 11 luni.
Alte întreprinderi, între care „Nicolina", întreprinderea de utilaje,
piese de schimb și reparații din
Iași și întreprinderea mecanică de
material rulant din Pașcani, și-au
onorat înainte de
termen toate
contractele la export pe 1985.
Printre unitățile economice din
județul Buzău care și-au înde
plinit și depășit lună de lună
prevederile de plan la export se
numără și întreprinderea de pro
ducție industrială și construcții
căi ferate — relatează Stelian Chiper. Referindu-se la preocuparea
constantă pentru îndeplinirea șl
depășirea acestui important indi
cator de plan, directorul întreprin
derii. dr. ing. Nicolae Ionescu. ne-a
spus că, printr-o organizare ju
dicioasă a producției și a muncii,
prin aplicarea unor valoroase mă
suri tehnologice, colectivul de aici
a reușit să-și îndeplinească înainte
de termen planul anual la export,
avind pînă în momentul de față o
depășire de aproape 13 milioane
lei. S-au organizat în întreprindere
linii speciale de fabricație pentru
export, la care lucrează cei mai
buni muncitori și specialiști.
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Congresul știfntei și Învățămintului. larg
forUT democratic de dezbatere și mobili
zai a celor ce muncesc în domeniu] cerce
tării științifice dezvoltării tehnologice, in
troducerii progresului tehnic, al instruirii,
educării și pregătirii pentru muncă și via
ță a tinerelor generații din patria noastră
— inițiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste
România — a analizat, cu profundă răspun
dere și angajare revoluționară, sarcinile ce
revin științei și învățămintului in lumina
obiectivelor stabilite de Congresul al XIIIlea. a orientărilor teoretice și practice de
mare profunzime formulate de conducăto
rul partidului și statului, adoptînd, totoda
tă. căile și mijloacele concrete pentru adu
cerea lor la îndeplinire.
Congresul științei și învățămintului a re
afirmat, cu putere, deplina aprobare și
adeziunea unanimă a oamenilor de știință,
cercetătorilor, inginerilor, proiectanților.
cadrelor didactice, a tuturor celor care își
desfășoară activitatea in aceste domenii
față de întreaga politică internă și externă
a partidului și statului nostru, precum si
hotărirea fermă de a acționa cu înalt spirit
revoluționar pentru înfăptuirea neabătută a
acestei politici de dezvoltare socialistă mul
tilaterală a tării, întărire a independenței și
suveranității naționale, de creștere a parti
cipări; României la diviziunea internaționa
lă a muncii, la schimbul de valori materi
ale și spirituale de promovare a încrederii,
destinderii, securității egale a națiunilor,
colaborării și păcii pe planeta noastră.
Congresul a dat expresie înaltei apre
cieri. recunoștinței fierhinți ș' d—>gostei pe
care, alături de întregul popor. 1'"■eiecțualitatea țării le nutrește față de tovarășul

SCINTEIA — duminica 1 decembrie 1985

Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al
națiunii noastre, de numele și activitatea
căruia sînt indisolubil legate destinul so
cialist și comunist al tării, conducătorul în
țelept al partidului și statului nostru, care
a adus și aduce în permanentă cu clarvi
ziune. prin întreaga sa operă, teoretică și
practică, o contribuție hotăritoare la pro
movarea revoluției tehnico-științifice con
temporane, la dezvoltarea și modernizarea
învățămintului de toate gradele, in folosul
ridicării patriei pe cele mai înalte culmi
ale progresului și civilizației socialiste și
comuniste. Congresul a hotărît, in unani
mitate, ca magistrala expunere făcută de
secretarul general al partidului, președinte
le Republicii, cu privire la sarcinile cerce
tării științifice și învățămintului in cel
de-al 8-lea cincinal, expresie a gîndirii no
vatoare si a cutezanței revoluționare, a
grijii pentru prezentul și viitorul tării, să
constituie documentul politic nrogramatic
de orientare a întregii activități desfășurate
de oamenii muncii in aceste domenii.
Pornind de Ia înalta menire pe care o au
astăzi învățămîntul de toate gradele si re
voluția științifică și tehnică în edificarea
cu succes a socialismului și comunismului,
congresul adresează oamenilor de știință,
cercetătorilor și slujitorilor școlii Chemare.a de a acționa cu tbatâ energia și pu
terea mintii, cu nesecată dăruire și pasiu
ne revoluționară pentru înflorirea continuă
a științei românești, pentru modernizarea și
perfecționarea învățămintului, în consens
cu marile cerințe actuale și de perspecti
vă ale vieții economico-sociale. pentru creș
terea și mai puternică a aportului acestor
factori esențiali ai progresului Ia dezvol
tarea multilaterală a patriei, la sporirea
avuției naționale, la ridicarea generală a
bunăstării și civilizației națiunii noastre.

/. Către toți oamenii muncii
din domeniul cercetării științifice,
dezvoltării tehnologice și introducerii
progresului tehnic!
„Viitorul poporului nostru — ca si al al
tor popoare — este strins legat, determinat
de felul cum vom ști să acționăm pentru a
ridica la un nivel superior întreaga activi
tate de cercetare științifică" — arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în temeiul acestui
mare și profund adevăr. Directivele celui
de-al XIII-lea Congres al partidului pen
tru cincinalul 1986—1990 asigură intrarea
patriei noastre intr-o etapă nouă, superioa
ră a progresului său economico-sociai. mar
cată puternic de creșterea rolului științei
și tehnologiei în toate domeniile de activi
tate. Așa cum subliniază secretarul gene
ral al partidului, realizarea sarcinilor de
mare răspundere din următorii ani. întrea
ga dezvoltare economico-socială a tării ne
cesită „o activitate susținută în domeniul
cercetării științifice, o concentrare mai pu
ternică a forțelor din industrie și cerceta
re. in vederea soluționării problemelor teh
nice și tehnologice ce se pun în fața între
prinderilor si economiei naționale, a per
fecționării tehnologiilor, reducerii consu
murilor, ridicării nivelului tehnic și cali
tativ al produselor".'
Corespunzător acestor cerințe. Congresul
stiintei si învățămintului a adoptat Pro
gramul de cercetare științifică, dezvoltare
tehnologică si introducere a progresului
tehnic pe perioada 1986—1990. elaborat sub
directa conducere a tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, membru
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Național al
Științei și învățămintului, eminent îndru
mător al întregii activități desfășurate pe
tărimul cercetării și învățămintului în pa
tria noastră. Congresul a dat expresie hotărîrii oamenilor muncii din aceste domenii,
conștienți de importanta lor misiune patrio
tică, de a-și spori substanțial contribuția la
promovarea progresului tehnico-științific în
toate ramurile de activitate, de a traduce în
fapt Programul adoptat, indicațiile de cea
mai mare însemnătate date, în acest sens,
de secretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.
1. Sarcini de mare însemnătate revin
cercetării științifice în asigurarea bazei de
materii prime pentru dezvoltarea dinamică
a economiei naționale.

Oameni ai muncii din do
meniul cercetării și pros
pectării geologice!
congresul vă cheamă să acționați cu
hotărîre în direcția extinderii investigațiilor
complexe pentru descoperirea de noi re
surse minerale în vederea creșterii gra
dului de asigurare a economiei ev rezer
vele necesare, pentru deschiderea unui
front larg de producție întregii industrii
naționale 1

Cercetători din domenii
le preparării și prelucrării
minereurilor, metalurgiei
și chimiei!
sooriti-vă eforturile în direcția elaboră
rii de noi tehnologii pentru valorificarea
mai eficientă a tuturor zăcămintelor. \ in
clusiv a celor cu conținuturi utile mai
scăzute sau aflate în condiții grele de
exoloataie pentru atragerea în circuitul
economic a acestor resurse 1

re in actuala etapă și in perspectivă este
așadar arigurarea cu energie a producției,
a întregii activități economico-sociale.

Oameni ai muncii din domeniul geologiei, al indus
triei extractive și energe
ticii !
intensificați cercetările si perfecționați
munca de prospectare pentru creșterea
fondului national de rezerve geologice în
domeniul hidrocarburilor, cărbunilor, șistu
rilor bituminoase, minereurilor de uraniu,
resurselor geotermale !
asigurați, prin cele mai potrivite soluții
tehnico-economice si organizatorice, reali
zarea in cele mai bune condiții a progra
mului energetic, buna funcționare a tutu
ror agregatelor energetice, sporirea gradu
lui de siguranță, reducerea pierderilor teh
nologice si creșterea eficientei sistemului
electroenergetic national !
contribuiti. prin cele mal bune soluții si
proiecte, la deplina punere în valoare a
potențialului hidroenergetic amenaiabil si
la consolidarea energeticii bazate oe căr
bunii indigeni !
accelerați, prin contribuția voastră, reali
zarea si punerea în funcțiune a centrale
lor nuclearoelectrice si amplificați cerce
tările asupra- noilor generații de reactori.
inclusiv cu neutroni rapizi, contribuiti ac
tiv la efortul mondial de cercetare . în do
meniul ciclurilor avansate de combustibil
nuclear si al fuziunii nucleare controlate !
acționați în direcția perfecționării teh
nologiilor pentru folosirea surselor noi de
energie — a soarelui, vîntului. biomasei.
anelor geotermale si altele : intensificați
cercetările pentru obținerea economică a
hidrogenului si altor purtători neconventionali de energie, pentru extinderea uti
lizării lor în economie, pentru valorificarea
largă a resurselor energetice refolosibile.
pentru înlocuirea tehnologiilor mari con
sumatoare de energie !
asigurați cele mai bune soluții tehnicoeconomice pentru economisirea sever?, si
utilizarea cu maximă eficientă a tuturor
formelor de energie în fiecare sectoi de
activitate !

3. în fața cercetării științifice se află
sarcina dc înaltă răspundere de a aduce
o contribuție hotăritoare la înfăptuirea noii
revoluții a&iare, prin modernizarea multi
laterală a acestei ramuri, ridicarea randan.enteloi, generalizarea producției agricole
intensive, obținerea unor recolte constant
ridicate, sigure și stabile, indiferent de
fluctuațiile factorilor climatici.

Cercetători din domeniul
agrozootehnic!
congresul vă cheamă ca, dezvoltînd bo
gatele tradiții ale științei românești, in
acest' domeniu, folosind întreaga voastră
pricepere și experiență, să creați noi soiuri
de plante, mai productive si mai rezisten
te. noi rase de animale, care să asigure
producții sporite, contribuind prin munca
voastră la sporirea producției agricole ve
getale si animale la asigurarea industriei
cu materii prime si la satisfacerea, intr-o
tot mai mare măsură, a cerințelor popu
lației de produse alimentare 1

Cercetători, ingineri și
Oameni de știință din do proiectanți din industria
meniile metalurgiei, fizicii, construcțiilor de mașini!
chimiei și biochimiei!
mobilizati-vă întreaga ingeniozitate spre
folosiți cele mal avansate cuceriri din
domenijle voastre de activitate în vederea
realizării de materiale noi. cu proprietăți
superioare, din materii prime indigene, pe
măsura exigentelor în creștere ale indus
triei moderne !

Cercetători și proiec
tanți din toate domeniile
producției materiale!
acționați cu înaltă răspundere patriotică,
revoluționară. în direcția adîncirii gradu
lui de valorificare economică a tuturor
componentelor utile din materiile prime,
a creșterii randamentelor globale si efi
cientei economice în utilizarea materiilor
prime si materialelor. pentru reducerea
consumurilor specifice si diminuarea. în
continuare, a ponderii cheltuielilor mate
riale in produsul social !
străduiti-vă ca printr-o activitate crea
toare tot mai înaltă si îndrăzneață să rea
lizat! mașini si tehnologii care să asigure
refolosirea tuturor materialelor recuperate,
rezultate din procesele de producție si co
lectate in urma consumului, punînd. ast
fel. oe deplin în valoare această importan
tă resursă de materii nrime a industriei
noastre în interesul creșterii economiei
naționale și al bunăstări' întregului popor !

2. Una din problemele cele mai impor
tante ale viitorului plan cincinal o repre
zintă energia. Pentru realizarea obiective
lor planificate dc o importanță hotărîtoa-

a crea sisteme tot mai complexe si efi
ciente de mașini agricole, care să răspun
dă cerințelor variate ne care le ridică pro
ducția vegetală si animală de tip intensiv,
condițiilor concrete ale agriculturii noastre,
să accelereze modernizarea si să accentue
ze profilul industrial al muncii în această
ramură de mare însemnătate pentru eco
nomia națională !

Chimiști și biologi!
străduiți-vă să puneți la dispoziția agri
culturii noi tipuri de îngrășăminte, pesti
cide și biostimulatori care să asigure creș
teri însemnate ale producției vegetale și
animale, să ridice necontenit calitatea pro
duselor agrozootehnice!

lorlalte amenajări funciare asigurînd o recoltă sporită^ in orice condiții 1
4. Deplina afirmare ne tărîm economic
a superiorității orinduirii noastre socialis
te necesită creșterea puternică a produc
tivității muncii in toate domeniile de ac
tivitate. Atingerea nivelurilor stabilite in
Directivele celui de-al XIII-lea Congres al
partidului impune adoptarea de soluții re
voluționare. bazate ne cele mai noi cuce
riri ale revoluției tehnico-științilice con
temporane.

Cercetători, ingineri și
proiectanți!
Pe baza Programului de
creștere a productivității
muncii adoptat de condu
cerea partidului nostru,
aplicați cele mai avansate realizări ale
științei și tehnologiei mondiale pentru ca
importanta bază materială asigurată în
anii noștri economiei naționale să produ
că la nivelurile de productivitate de care
este pe deplin capabilă!
accelerați elaborarea soluțiilor
pentru
înlocuirea procedeelor tehnologice care
atrag cheltuieli materiale ridicate, asigu
rați reașezarea optimă a fluxurilor tehno
logice din întreprinderi, astfel incit fie
care utilaj și fiecare om al muncii să pro
ducă la capacitate maximă!
înscrieți activitatea voastră în primele
rînduri ale efortului general de mecani
zare și automatizare a proceselor de pro
ducție din toate ramurile economiei, pro
movați electronizarea avansată, robotiza
rea, proiectarea și producția asistate de
mijloacele moderne de calcul, sistemele de
producție flexibile, de înaltă productivi
tate!
promovați adîncirea tipizării și standar
dizării produselor, tehnologiilor și con
strucțiilor, normarea științifică, riguroasă,
a consumurilor de materii prime, materia
le și energie, concepția modulară în pro
iectarea produselor, a mașinilor, instalațiilor
și echipamentelor, industrializarea lucrări
lor de construcții drept pîrghii de bază ale
creșterii productivității muncii!
5. Promovarea României la nivelul țări
lor dezvoltate din punct de vedere econo
mic — obiectiv de primă importanță al
perioadei inaugurate de cel de-al 8-lea
cincinal — impune ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al producției, creșterea pon
derii produselor cu performanțe de vîrf pr
plan mondial, modernizarea structurii in
dustriei prin asimilarea de noi produse
cu inalțj parametri tehnico-funcționali.

Cercetători și proiectanți
din industriile prelucră
toare !
vă revine un rol hotăritor în transpune
rea în viață a amplului Program de creș
tere a nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, adoptat de conducerea partidului
nostru!
mobilizați-vă eforturile în direcția con
cretizării activității de cercetare în reali
zări originale, în produse de cel mai inalt
nivel tehnic și calitativ, pe deplin com
petitive!
contribuiți, prin întreaga voastră activi
tate, la afirmarea prdgresului tehnic drept
factor hotărîtor al trecerii la o nouă ca
litate în toate ramurile și domeniile pro
ducției materiale, drept sursă nemijlocită
a sporirii neîncetate a eficienței produc
ției, drept izvor de avuție națională!
acționați cu toată energia și priceperea
pentru realizarea de sisteme de mașini și
utilaje într-o concepție modulară și mul
tifuncțională prin unificarea constructivă
a elementelor și subansamblelor, pentru
dezvoltarea producției de componente ti
pizate, îndeosebi electronice, microelectro
nice, pneumatice, hidraulice, pentru opti
mizarea seriilor de fabricație și promova
rea celor mai perfecționate tehnologii!
6. în perioada actuală, cercetării îi re
vin sarcini sporite in domeniul creșterii
eficienței investițiilor.

Oameni ai muncii din
proiectarea de investiții și
construcții!
acționați cu fermitate în direcția înfăp
tuirii amplului volum de investiții prevăA
zut pentru viitorul cincinal in toate sec
toarele de activitate și îndeosebi în cele
producătoare de materii prime, manifes
tați o deosebită grijă pentru realizarea
unei calități noi, superioare, în domeniul
vostru de activitate, incorporați in con
cepția și proiectarea noilor obiective cele
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, aplicați soluții constructive moderne, care
să asigure utilizarea rațională a suprafe
țelor ocupate, folosirea pe scară largă a
materialelor locale și refolosibile, promo
varea unor tehnologii de execuție cu per
formanțe tehnico-economice ridicate și
consumuri materiale și energetice reduse!
7. Cercetarea științifică are de îndeplinit
un rol însemnat in realizarea scopului fun
damental al politicii partidului și sta
tului nostru — ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor, creș
terea calității vieții in strinsă corelație cu
dezvoltarea forțelor de producție.

Oameni ai muncii din do
meniul științei și tehnolo
giei!
fiți conștienți de faptul că activitatea pe
care o desfășurați
pretutindeni pe cu
prinsul țării, roadele muncii voastre con
tribuie nemijlocit Ia dezvoltarea
armo
nioasă, echilibrată și multilaterală a tutu
ror localităților și județelor țării, la pro
gresul forțelor de producție și perfecțio
narea relațiilor sociale, la făurirea unui
om nou, a civilizației socialiste și comu
niste în patria noastră !

Cercetători din domeniul
medical!
utilizați cele mai avansate realizări
din domeniul vostru de activitate in ve
derea prevenirii îmbolnăvirilor, a îmbună
tățirii stării de sănătate a tuturor cetățe
nilor patriei, creșterii longevității și a du
ratei vieții active, stimulării natalității și
asigurării sporului natural al populației,
creșterii calității întregului proces demo
grafic, a bunăstării
întregului
nostru
popor!

Oameni ai muncii din do
Cercetători din industria
meniile cercetării și pro bunurilor de consum!
iectării pentru îmbunătă acționați stăruitor, cu pasiune și inte
in direcția diversificării sortimentale
țiri funciare, hidroamelio res,
și îmbunătățirii calității produselor șl ser
rații și mecanizare!
viciilor destinate populației!
elaborați soluții eficiente pentru crește
Cercetători din toate do
rea fertilității solurilor, pentru utilizarea
cea mai productivă a fiecărui metru pă meniile producției!
trat de teren cultivabil, pentru recupera
rea unor terenuri neproductive și reintro
ducerea lor în circuitul agricol, pentru zo
narea optimă a producției și mecanizarea
complexă a lucrărilor, pentru realizarea
integrală a Programului de irigații și a ce

intensificați activitatea de elaborare a
unor soluții cît. mai eficiente pentru înca
drarea armonioasă a tuturor activităților
economice și sociale în mediul natural în
conjurător, pentru menținerea productivi

tății și calității acestuia, pentru valorifi
carea echilibrată a funcțiilor economice și
ecologice ale pădurilor, apelor și celorlalți
factori naturali!
8. în lumina mărețelor obiective ale ce
lui de-al 8-lea cincinal si ale perioadei
de nersnectivă. stiinta românească consti
tuie principala sursă de soluții noi. revo
luționare. necesare înfăptuirii sarcinilor
dezvoltării economico-sociale a patriei. Cel
de-al XIII-lea Congres al partidului a
proiectat cu clarviziune si cutezanță
România anului 2000 in temeiul celor mai
avansate cuceriri ale revoluției tehnicostiintifice contemporane, cu deplină în
credere în forța de creație a puternicului
detașament al celor ce muncesc in acest
domeniu în patria noastră.

Cercetători din domenii
le matematicii, fizicii, chi
miei, biologiei!
în strînsă legătură cu aplicarea științe
lor de bază la soluționarea sarcinilor con
crete ale dezvoltării economico-sociale,
amplificați puternic cercetările fundamen
tale menite să sporească forța științei
de a pătrunde tainele naturii, descoperiți
noi legi ale acesteia, adînciți cunoașterea
materiei, vieții și societății, participați ac
tiv la progresul științei mondiale, la îm
bogățirea tezaurului universal al cunoaș
terii !

Cercetători pe tărîmul
științelor economice și so
cial-politice !
puneți în centrul preocupărilor voastre
problemele modernizării structurii produc

ției materiale, creșterii productivității
muncii, reducerii costurilor și cheltuielilor
materiale de producție, ale sporirii veni
tului national, ale participării mai active
a României la cooperarea economică, si
tehnico-știintifică internațională ; aprofundați problemele organizării, planificării și
conducerii economiei naționale, a perfec
ționării cadrului democratic de participare
a oamenilor muncii la conducerea întregii
activități economico-sociale ; contribuiti
cu soluții specifice la ridicarea continuă a
eficientei economice in toate ramurile, la
înfărtuirea obiectivului de realizare a unei
creșteri economice intensive : dezvoltați
cercetările privind aplicarea si perfecționa
rea mecanismului economico-financiar. pre
turile. problemele valutar-fi’nanciare. pu
terea de cumpărare a monede! naționale si
convertibilitatea acesteia, circulația băneas
că. contribuind la perfectionarea continuă a
economiei noastre socialiste !
adinciti studierea legităților obiective ale
făuririi societății socialiste multilateral
dezvoltate si înaintării patriei noastre snre
comunism ; contribuiti la perfectionarea
organizării si conducerii întregii vieți eco
nomico-sociale. a democrației muncitorești,
revoluționare, la sintetizarea si generaliza
rea teoretică a experienței tării noastre în
edificarea noii orinduiri, la analiza aprofun
dată a problemelor lumii contemporane !
- orientati-vă cercetările spre fundamenta
rea căilor si modalităților de transpunere
în practică a principiilor comuniste de
muncă, de repartiție si de viată, de ampli
ficare continuă a creației conștiente a ma
selor. de participare tot mai activă a aces
tora la dezbaterea și rezolvarea probleme
lor dezvoltării economico-sociale a tării, la
deplina transpunere in viată a mărețului
Program al partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a scumpei noastre patrii sore
comunism !

//. Către toți oamenii muncii
din domeniul învățămintului!
în concepția partidului nostru, a secre
tarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. școala reprezintă prin
cipalul izvor de cultură si factor de civili
zație. avînd drept obiectiv fundamental Pre
gătirea multilaterala a cadrelor necesare
tuturor domeniilor de activitate. în core
lare deplină cu nevoile producției de bunuri
materiale si spirituale, formarea si educa
rea omului nou. perfectionarea continuă a
pregătirii profesionale, științifice si tehnice
a oamenilor muncii.
Directivele Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român prevăd moder
nizarea tuturor laturilor procesului de invătămînt. formarea în cincinalul 1986—1990,
în raport cu programele de dezvoltare ale
fiecărei ramuri, a unui număr de aproape
2 milioane persoane. îndeosebi pentru con
strucția de mașini, metalurgie industrie
minieră, petrolieră, chimică, a materialelor
de construcții, agricultură. In acest scop, in
treapta I a învățămintului liceal vor fi cu
prinși. în continuare, toti absolvenții clasei
a VIII-a. din care peste 90 la sută vor
urma licee industriale si agroindustriale : în
treapta a Il-a. la cursurile de zi si serale,
se prevede cuprinderea, la sfîrșitul cinci
nalului. a circa 60 la sută din absolvenții
treptei I ; în îhvătămîntul profesional se
vor școlariza, anual, circa o treime din ti
nerii cc absolvă 10 clase : în învătămîntul superior vor fi formați 146 000
ingineri și alti specialiști ; în fiecare
an. aproximativ 3 milioane de persoane
vor fi cuprinse în programele de perfec
ționare a pregătirii, profesionale.
x
In vederea înfăptuirii acestor mărețe
obiective. Congresul științei si învățămîntului a adoptat Programul privind asigura
rea forței de muncă, dezvoltarea învățămîntului și perfectionarea continuă a cadrelor
pe perioada 1986—1990, program elaborat
sub directa îndrumare a tovarășei acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu.
eminent om politic și savant de renume
mondial. In vederea realizării neabătute a
prevederilor acestui program :

Oameni ai muncii din învățămînt!
așezați, permanent. în centrul activității
voastre dezvoltarea și modernizarea conti
nuă a învățămintului de toate gradele pe
baza celor mai noi cuceriri ale științei, teh
nicii și culturii. încorporați, organic și ope
rativ. în procesul instructiv-educativ. tot
ceea ce a creat mai bun omenirea în dome
niul cunoașterii, noile aprecieri, teze și
orientări cuprinse in documentele partidu
lui nostru, in opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu !
continuați, cu toată priceperea, puterea
de muncă și dăruirea procesul polltehnizării învățămintului, integrării acestuia cu
producția și cercetarea științifică, cu prac
tica social-politică, legării mai strinse a în
tregii activități didactice de viată, de pro
blemele actuale și de perspectivă ale dez
voltării economico-sociale. de cerințele
multiple, tot mai variate, pe care le ridică
edificarea societății socialiste și comuniste!
, asigurați pregătirea temeinică a tinerelor
generații pentru muncă și viață, dezvoltați
în rîndurile acestora respectul și pasiunea
pentru activitatea producătoare de valori
materiale, stimulați larg capacitatea intelec
tuală, imaginația, spiritul de inventivitate
și de creație a tineretului studios. Nu uitați
nici un moment că în stadiul de dezvoltare
în care ne găsim, mersul înainte depinde,
în mod hotărîtor și nemijlocit, de calitatea
și competența oamenilor, de capacitatea lor
de a stăpini mijloacele de pioducție mereu
mai perfecționate, de priceperea de a ad
ministra bogățiile tării, avuția națională, de
receptivitatea la tot ce e nou și înaintat,
de puterea de a tine pasul cu dezvoltarea
economico-socială a tării, cu progresul
mondial !
conștienți că datoria de onoare a școlii
este aceea de a forma nu numai buni
muncitori și specialiști, ci și cetățeni cu o
conștiință înaintată, profund devotați cau
zei socialismului, luptători înflăcărați pen
tru înălțarea patriei pe noi culmi de civi
lizație și progres, sporiți, mai mult, con
tribuția învățămintului la formarea con
cepției noi, materialist-dialectice și istorice,
despre lume și viată a tinerelor generații,
la cunoașterea și însușirea ideologiei și po
liticii Partidului Comunist Român, sădiți
în conștiința acestora nobilele idealuri ale
socialismului și comunismului, spiritul de
înaltă responsabilitate față de interesele
supreme ale națiunii, plămădiți, de la cea
mai fragedă vîrstă, trăsăturile politico
morale înaintate, modelați fizionomia omu
lui nou, cu un larg orizont de gîndire. cu
noaștere și înțelegere, cu o bogată viață
spirituală, cu o etică superioară !
folosiți minunatele condiții create de
orînduirea noastră pentru educarea tinere
lor generații în spiritul patriotismului so
cialist. al dragostei și recunoștinței nemăr
ginite față de tară, partid și popor, in spi
ritul prieteniei frățești a tuturor tinerilor,
a tuturor oamenilor muncii, fără deosebi
re de naționalitate, formați tinerii ca militanti activi pentru înfăptuirea Programu
lui de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României
spre comunism, pentru triumful cauzei
progresului și păcii îi} lume. Indiferent de
disciplina pe care o predați. răspundeți de
imprimarea in rîndurile tineretului studios
a spiritului de ordine și disciplină, a cinstei
și corectitudinii, a respectului față de le-

glie țării și normele socialiste de convie
țuire. a atitudinii înaintate față de îndato
ririle școlare și obștești !
îmbogățiți-vă neîncetat pregătirea de
specialitate și politico-ideologicâ, desăvîr. șiți-vă măiestria pedagogică, metodele de
muncă cu preșcolarii, elevii și studenții, fiți
model de ținută și comportare în toate îm
prejurările !
aduceți-vă întreaga contribuție la orga
nizarea și desfășurarea Festivalului națio
nal „Cintarea României" și a competiției
sportive „Daciada", depuneți o bogată acti
vitate politico-educativă și culturală de
masă în rindul locuitorilor orașului, comu
nei sau satului în care trăiți și munciți,
pentru sporirea participării conștiente a
acestora la înfăptuirea politicii partidului
de dezvoltare economico-socială a tuturor
localităților țării, de ridicare generală a
gradului de civilizație și prosperitate 1

Educatoare!
Societatea v-a încredințat nobila misiune
de a călăuzi. împreună cu familia și orga
nizația „Șoimii patriei", primii pași ai co
piilor în viață. De activitatea voastră depind
pașii următori pe care aceștia ii vor face pe
tărîmul cunoașterii, al formării ca cetățeni
înaintați ai patriei ;
depuneți ..întreaga putere de muncă, pri
cepere și dăruire pentru dezvoltarea si
perfecționarea continuă a sistemului de
educație preșcolară, aplicați in mod creator
prevederile programelor de activități, ținînd seama de particularitățile fiecărei
grupe de vîrstă stimulați gindirea și inte
ligența copiilor, dezvoltarea lor fizică ar
monioasă, asigurați-le însușirea cunoștin
țelor necesare pregătirii .pentru școală, formați-le deprinderi de muncă, trăsături îna
intate de caracter și de comportare civili
zată, educați-i în spiritul dragostei
fierbinți față de tară, de partid și
popor, față de cel mai iubit prie
ten și îndrumător al tinerei generații, tova
rășul Nicolae Ceaușescu ! -

învățătoare și învățători!
Munca voastră se înscrie In aria celor mai
frumoase, mai nobile și importante activi
tăți umane ;
asigurași continuitatea necesară între
educația preșcolară și procesul instructiveducativ caracteristic ciclului primar, per
severați pentru cuprinderea si menținerea
la cursuri a tuturor copiilor de virstă șco
lară, folosiți din plin setea de învățătură a
acestora pentru ca anii de început să fie cît
mai rodnici, învățați elevii să iubească și
să-și însușească limba română, formați-le
deprinderile necesare de citire, de scriere
și de socotire corectă, introduceți-i cu răb
dare in lumea științei, a cunoașterii naturii
și societății !
formați, împreună cu familia și Organi
zația pionierilor, tinerele vlăstare ale țării
în spiritul muncii, omeniei si cinstei, al
dragostei față de patrie, al devotamentului
nemărginit față de partid și popor !

Profesoare și profesori
din învățămîntul gimna
zial !
Școala este una din instituțiile funda
mentale ale oricărui stat modern, este păs
trătoarea valorilor culturale, științifice și de
civilizație ale istoriei naționale și universa
le. avînd puterea de a le transmite și inte
gra organic în fluxul vieții economico-so
ciale ;
oferiți elevilor, în mod sistematic și no
vator. cele mai importante cunoștințe din
domeniul științelor fundamentale — mate
matica. fizica, chimia, biologia — al limbii
și literaturii române, istoriei și geografiei
patriei, celorlalte discipline de studiu !
desfășurați, cu pricepere și migală, o in
tensă și sistematică activitate de orientare
școlară și profesională a elevilor, in strinsă
corelație cu cerințele dezvoltării, pe ramuri
și în profil teritorial, a economiei naționale,
a celorlalte sectoare ale vieții sociale, urmă
riți formarea și afirmarea multilaterală a
personalității acestora, valorificarea cît mai
deplină a aptitudinilor și capacităților lor
creatoare 1

folosiți, împreună cu organizațiile U.T.C.
și familia. întreaga voastră forță de inriurire pentru a forma la elevi convingeri
științifice temeinice, pentru educarea lor
politico-ideologicâ și patriotică, cultivați-le
generozitatea și modestia, conștiința civică,
răspunderea ce le revine in școală și socie
tate. dorința fierbinte de a deveni oameni
cit mai utili societății I

Profesoare și profesori
din învățămîntul liceal,
profesional și de maiștri!
In cincinalul 1986—1990 se prevede for
marea unui număr însemnat de muncitori
calificați, tehnicieni și maiștri ;
situați, permanent, in centrul activității
pe care o desfășurați pregătirea acestora in
meseriile si pentru domeniile prioritare ale
dezvoltării economico-sociale. împletiți, ar
monios. pregătirea teoretică cu cea practică,
asigurînd însușirea temeinică de către în
tregul tineret, intr-un sistem de formare
multilaterală, a disciplinelor
științifice
fundamentale, disciplinelor de cultură
generală și social-politice. disciplinelor de
specialitate, precum și a deprinderilor prac
tice, realizarea unui profil larg, astfel incit
absolvenții să se poată încadra rapid în
producție, să poată executa. în bune con
diții, operațiile de reglare, supraveghere
tehnică și întreținere a mașinilor și utila
jelor la care lucrează, să poată pune in valoăre, la parametri maximi, puternica bază
tehnico-materială de care dispune econo
mia națională, să utilizeze, cu ipaximum de
economie, materiile prime și materialele,
energia și combustibilul, să răspundă exi
gențelor crescinde privind productivitatea
muncii și calitatea produselor, cerințelor
noului mecanism economico-financiar !
acționați cu înaltă răspundere comunistă,
sub conducerea organelor și organizațiilor
de partid, pentru dezvoltarea invătămîntului pe baza celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii,.a integrării lui strinse cu
cercetarea și producția, pentru organizarea
temeinică a calificării forței de muncă !
dezvoltați statornic la elevi dragostea
pentru profesia aleasă, obișnuiți-i cu orga
nizarea rațională a locului de muncă, cu
respectarea timpului de lucru, cultivați-le
răspunderea pentru calitatea muncii depu
se. pentru păstrarea cu grijă a mașinilor,
instalațiilor și uneltelor cu care lucrează 1
acționați, împreună cu Uniunea Tineretu
lui Comunist, pentru educarea politicoideologică și moral-cetătenească a elevilor,
formarea lor ca oameni cu un larg orizont
de cunoaștere, cu o concepție înaintată des
pre lume și viață, cu un înalt nivel de con
știință socialistă, gata oricind să fie prezenți acolo unde poporul, patria o vor cere!

Membri ai corpului di
dactic universitar!
Partidul și statul nostru v-au încredințat
formarea specialiștilor cu înaltă calificare
pentru toate domeniile de activitate. De
modul in care vă desfășurați activitatea
depinde, în covîrșitoare măsură, nivelul
științific, tehnic și cultural al cadrelor
României socialiste ;
încorporați rapid în cursuri, seminarii,
lucrări de laborator, in întreaga activitate
didactică cuceririle noii revoluții tehnicoștiințifice, dezvoltați prin toate mijloacele
interesul studenților pentru o largă și com
petentă Informare, pentru o gîndire crea
toare, pentru o muncă asiduă în vederea
însușirii tezaurului inestimabil al științei,
tehnicii și culturii contemporane, acordați
o atenție deosebită pregătirii specialiștilor
in domenii care reprezintă priorități în teh
nologia și activitatea economică modernă.
Aveți, permanent, in vedere faptul că stu
dentul de astăzi este inginerul, omul de
știință, profesorul, omul de cultură de
rniihe, căruia i se vor încredința atribuții
de răspundere în industrie, in cercetare,
în administrația de stat, in cultură, în
ocrotirea sănătății și în alte domenii de
activitate !
militați continuu - ca întregul proces instructiv-educativ să se desfășoare pe baza
integrării acestuia cu cercetarea științifică
și producția, asigurați participarea efec
tivă a studenților la activitatea de pro
ducție, de cercetare științifică și proiec
tare, la activități economice, didactice,
de ocrotire a sănătății, social-politice și
cultural-educative !
folosiți integral potențialul de gîndire
creatoare de care dispune învățămîntul su
perior, unindu-vă eforturile cu cele ale
specialiștilor din producție și cercetare,
astfel incit școala superioară, cadrele uni
versitare și studenții să participe intr-o
măsură sporită la afirmarea revoluției
tehnico-științifice în toate domeniile de ac
tivitate, la creșterea aportului lor in mo
dernizarea economiei naționale, a întregii
vieți sociale, la accentuarea contribuției
creației științifice românești la progresul
multilateral și dinamic al tării noastre, la
îmbogățirea tezaurului cunoașterii univer
sale !
preocupați-vă intens de educarea viitori
lor specialiști în spiritul concepției revolu
ționare a partidului nostru, de înarmarea
lor cu gîndirea cea mai înaintată despre
lume și viată, materialismul dialectic și
istoric, formați-i ca luptători neobosit!
pentru progresul continuu al patriei, pen
tru progresul întregii umanități !,

Dragi copii, elevi și studenți!
Dispuneți de tot ceea ce este necesar
pentru instruirea și educarea voastră, pen
tru a deveni buni constructori ai socialis
mului și comunismului, buni cetățeni ai
patriei, aveți in față o perspectivă minu
nată ;
faceți totul pentru a fi la înălțimea în
crederii partidului nostru comunist, a con
dițiilor optime de viață, de muncă și în
vățătură pe care vi le asigură societatea
socialistă, invătați, munciți, munciți și invățați, însușiți-vă cele mai noi cuceriri ale
științei și cunoașterii, concepția materialist-dialectică, fiți cutezători, prețuit! stră
moșii și părinții voștri, acționați perma
nent în spiritul romantismului revoluțio
nar, pregătiți-vă să fiți întotdeauna
gata de a vă face datoria, de a duce
înainte, neabătut, făclia progresului pe pămîntul României, mesajul de pace si cola
borare al națiunii noastre socialiste cu alte
națiuni ale lumii !

OAMENI DE ȘTIINȚA, CERCETĂTORI, INGINERI,
PROIECTANȚI, SLUJITORI AI ȘCOLII DE TOATE
GRADELE !
De talentul, priceperea și abnegația voastră depind, într-o însemnată măsură,
deplina transpunere in viață a Programului partidului, ridicarea României pe culmile
de progres și civilizație luminate de cel de-al XIII-lea Congres.
Prin munca voastră de fiecare zi, îmbinîhd cunoașterea cu uriașa forță
de creație, de pregătire și formare a omului nou, faceți totul pentru afir
marea tot mai puternică a științei și învățămintului, a acestor valori esențiale
ale măreței epoci pe care o trăim, de două glorioase decenii, în România socia
listă, pentru triumful întregii politici interne și internaționale a partidului și sta
tului nostru !
în lumina însuflețitoarei convingeri că progresul, independența națională și pacea
sînt inseparabile — concept de înaltă forță umanitaristă al conducătorului nostru
iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu — ridicați-vă cu putere în apărarea păcii și
vieții, drept fundamental al tuturor oamenilor, pentru dezarmare, în primul rind
nucleară, împotriva punerii științei celei mai avansate in slujba pregătirilor de
război, pentru ca înfăptuirile geniului uman să servească numai și numai binele și
fericirea omului, pacea !
Fiți demni de inalta încredere pe care v-o acordă poporul, partidul, secretarul
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit ginditor revoluționar și om po
litic, ce a dat științei și învățămintului cel mai înalt statut social pe care le-au
avut vreodată în țara noastră, făurar de geniu al viitorului socialist și comunist al
scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România !

PAGINA 3

SCÎNTEIA — duminica 1 decembrie 1985

„PE-AL NOSTRU STEAG E_SCRIS UNIREA
Crearea statului național unitar a constituit o strălucită victorie istorică
a luptei eroice, îndelungate a maselor populare pentru făurirea națiunii
române, a marcat împlinirea visului secular al tuturor românilor de a trăi
uniți în granițele aceleiași țări, într-un stat unic, liber și independent.
NICOLAE CEAUȘESCU

67 DE ANI
DE LA FĂURIREA
STATULUI NAȚIONAL
UNITAR ROMÂN
Unirea, unitatea — suma
vieții noastre istorice

Apoi, prin urmările hotărîtoare pe
care le-a avut pentru destinele po;
porului român, prin impulsul pe care
l-a dat altor și altor înfăptuiri. îna
inte de toate, pentru dobindirea in
dependenței de stat a României.
Proclamată la 9 Mai 1877, neatirnarea țării a fost impusă pe cîmpurile

-a afirmat cu justețe, ou mai îndreptățită s-au mișcat și s-au ri
bine de un secol in urmă, câ dicat mulțimile satelor românești,
independența națională este lovind în trufașa nobilime, ușurînd
suma vieții noastre istorice ; astfel planurile Viteazului ; ei au
apoi cu toții la Alba Iulia,
aprecierea este întru totul valabilăalergat
și
in ceea ce privește unitatea națio spre a-1 întîmpina cu sărbătoresc
nală, căci pentru solemna înfăptuire alai pe cel care, la 1 noiembrie 1599
de la 1 Decembrie 1918 românii s-au și apoi în anul următor, avea să facă
pregătit cu întreaga lor istorie. din mindra cetate de pe Ampoi
Avindu-și trainic împlîntate rădăci și Mureș scaun de domnie al în
atru decenii au trebuit să mai
nile în pâmîntul pe care și astăzi tregului pămînt românesc. După
treacă pină la momentul ce
îl locuiesc, românii s-au simțit din cum, pătrunzind în Moldova, marele
avea să încunune aceste spe
adincuri de istorie fii ai unuia și voievod se întemeia și pe legăturile
ranțe. în toamna anului 1918
aceluiași popor. îi uneau strălucita și înțelegerile pe care le avea cu . — in împrejurările
în care, sub lovi
lor obirșie daco-romană și limbii lor locuitorii acestei țări românești, a turile luptei de eliberare
socială și
purtind in țesătura ei cea mai in cărei pecete avea să o îngemăneze națională a popoarelor, s-au prăbușit
timă sigiliul de neșters al Daciei și cu a celorlalte două țări-surori pe imperii construite prin anexări de
al Romei ; ii uneau portul, obiceiu o unică pecete. Măreața înfăptuire a teritorii și neamuri, menținute prin
rile și datinile străvechi ; ii uneau îngrijorat, prin perspectivele noi ce opresiune și teroare — lupta po
marea lor dragoste de glia străbu le deschidea evoluției istorice in a- porului român avea să intre în faza
nă. puternicele legături cu pâmîntul ceastă parte a continentului, marile hotărîtoare. Ca și in atîtea alte mo
în care le trăiseră moșii și strămo puteri ale acelor vremi care s-au mente ale istoriei, și atunci poporul
șii, neostoita lor sete de dreptate, însoțit în lucrarea lor, spre a desface român
a înțeles că împlinirea idea
voința lor de a fi stăpîni la ei acasă, opora temerară. Și au reușit atunci lurilor sale străvechi trebuia să fie
prin mișeleasca ucidere a Viteazului rodul luptei sale, să fie așezată pe
de a trăi in pace și în înțelegere cu
toți megieșii. Trecînd peste apa și întregitorului pe însîngcrata cîm- temeiul trainic al eforturilor proprii.
Milcovului ori de o parte și de alta pie a Turdei. Ceea ce n-au știut De aceea, întreg poporul român s-a
a Carpatilor. ei se simțeau tot între însă neprietenii a fost câ rămînînd ridicat cu hotărîre la luptă, dînd glas
ai lor, tot între frați. Iar vremurile românii „săraci de dînsul", cum chemării oamenilor politici ai vre
care de-atîtea ori ii adunaseră în scria cu durere cronicarul, ei mii : „Istoria ne cheamă la fapte".
același mănunchi spre a se împo s-au îmbogățit cu exemplul marii Practic in mai puțin de o lună, in
trivi neprietenilor le întăriseră ne lui fapte, păstrat ca bunul lor cel noiembrie 1918 vechea stăpinire
contenit convingerea în forța uni
habzburgică a fost spulberată de pe
tății lor. in trebuința unității lor. mai. de preț în inimi și în cugete intreg cuprinsul Transilvaniei sub
Mari voievozi. și conducători de oști — sipetul cel mai trainic din cîte valul luptei muncitorilor, țăranilor,
— Mircea si Alexandru, Dan și Vlad, poț exista. Iar trăind în milioane intelectualilor, soldaților și înlocuită
lancu și Ștefan. Radu și Rareș — de inimi și conștiințe, idealul unirii cu o nouă administrație, emanație a
s-au bizuit în eforturile lor de apă a devenit de nebiruit. Nu e așadar voinței obștești. ‘Expresie a aceleiași
rare a neatîmării țărilor române pe de mirare că, deși știau bine că voințe ferme, la 1 Decembrie 1918,
Marea Adunare Națională, constituită
acțiunea comună a acestora. pe trupul lui „cel frumos ca un copaci'4 din
1 228 de reprezentanți legitimi
unirea puterilor lor. Iar strălucitele căzuse in inima Transilvaniei sub ai românilor
transilvăneni și întru
lovirea
lăncii
de
mercenar,
potriv

biruințe românești din epoca pe care
nită solemn la Alba Iulia, a procla
lorga o denumea a cavalerilor poar nicilor li se părea și în anii urmă mat unirea Transilvaniei cu România
tă pecetea contribuției comune, fiind tori că Mihai mai trăiește și con „pentru toate veacurile". La aduna
adesea scrise ou roșul sîngelui văr duce pe români însuflețindu-i în rea de la Alba Iulia au ținut să
participe însă, alături de delegații
sat laolaltă de munteni, moldoveni dreapta lor luptă.
lor, peste o sută de mii de oameni :
și transilvăneni.
Cu dreptate se putea gîndi astfpl, țărani, muncitori, intelectuali, sol
Asemenea fapte erau prevestitoa căci înfăptuirea lui Mihai Viteazul dați tineri și vîrstnici, adine pă
re ale unei înfăptuiri și mai mărețe a căpătat putere de simbol, de trunși de adevărul că hotăririle
— intiia unire a românilor sub un călăuză a luptei și eforturilor româ adoptate la Alba Iulia aveau să îndomn din neamul lor : Mihai-voievod nești. Voievozi și domni vor năzui riurească profund și decisiv insăși
Viteazul. Trecînd Carpații în Tran să-i pășească pe urme, iar cărturarii viața lor. Cu dreptate s-a spus că
silvania. glorioasele sale oști erau vor lumina și vor lămuri adîncile
așteptate aici cu mare nădejde de temeiuri ale unității noastre —
românii ce trăiau pretutindeni pe românii toți dintr-o fîntînă au
roditoarele cimpii, pe domoalele izvorit și cură, iar Muntenia. Moldo
dealuri ori pe văile ce fierăstruiau va și Transilvania sînt părți ale ace
munții Ardealului. Nădăjduiau mai luiași întreg — vor argumenta jus
ales țăranii la un domn din neamul tețea luptei pentru refacerea Dacici,
lor care să le ușureze lor, cei multi vor îndemna la strîngerea neconte
omânia întregită de astăzi tre
cit virfurile brazilor, nesuferita nită a legăturilor dintre frați, la
buie să devină România socia
iobăgie scrisă cu singe de țăran la întărirea inimilor și oțelirea cuge
listă de miine". Cu aceste cu
1437 și 1514 ; de aceea, cu furie telor.
vinte se încheia un document
al partidului clasei noastre munci
toare. publicat la scurt timp după
istoricul act de la Alba Iulia. Ase
menea cuvinte arătau limpede' că
forțele revoluționare ale societății
românești au înțeles înfăptuirea de
la 1 decembrie 1918 nu numai ca
sfirșit al unui drum, ca o încununare
a unei îndelungate lupte și încordări
eacurile evului de mijloc lă luptă curajos pentru legitimele sale de energii ale poporului, ci. mai ales,
sau așadar vremurilor moder țeluri. Se scrie astfel o pagină înăl ca un început de făgaș istoric nou,
ne o prețioasă moștenire, un țătoare de istorie, in numele adevă pe care poporul trebuia să înainteze
adevărat tezaur : exemplul rului căruia anul 1848, prin pana pentru a edifica pe pâmîntul patriei
inspirată a lui Kogălniceanu, îi dase o lume mai bună și mai dreaptă.
marelui Mihai, idealul unirii stăpinind inimile și cugetele celor mai cea mai sintetică și cea mai expre Sarcina istorică de a organiza pu
buni dintre fiii pămintului româ sivă formulare : unirea era „cheia terile poporului muncitor și a-1 con
duce in această grea și eroică luptă
nesc, ale celor care nădăjduiau pen de boltă a întregului edificiu națio și-a
Partidul Comunist
tru țară, la trecutu-i mare, mare vi nal" ; era, adică, condiția hotărîtoare Român,asumat-o
care, prin întreaga sa acțiu
pentru îndeplinirea misiei istorice a
itor.
temelia pentru înaintarea ne. revoluționară, a înscris în filele
Țăranii și lucrătorii din mine, ri românilor,
pe calea progresului. Atunci, in istoriei înălțătoare pagini de eroism
dicați în toamna-iarna lui 1784 pen lor
1848, întregul cuprins românesc de și abnegație revoluționară, de inaltă
tru ca nobilimea să nu mai fie, nă venise
uriaș cîmp al libertății și răspundere pentru prezentul și viito
zuiau să ajungă la o stare socială unității,un peste
Milcov .și Carpați rul patriei.
și politică mai înaltă și prin unirea românii întinzîndu-și
Cu deosebire s-a evidențiat patrio
miinile. in ca
cu frații lor de peste munți și. de drul aceluiași proces
tismul militant al comuniștilor in
aceea, potrivnicilor vremii li s-a menit să nască o patrie revoluționar
nouă, unită, aspra luptă purtată în deceniul al
putut părea că țăranii răsculați liberă, cu rînduieli conforme
celor patrulea împotriva pericolului fas
aveau ațintite privirile spre Carpați. mai
idei ale epocii. Reac- cist, a gravelor amenințări pe care
După cum, aproape patȚu decenii țiuneaînaintate
— cea externă în primul rînd nazismul, instaurat în 1933 la putere
mai tîrziu. în vremea revoluției con — a triumfat
însă și de' această în Germania, politica sa agresivă și
duse de Tudor Vladimirescu, speran dată. Dar mințile
au revanșardă le constituiau pentru li
ța a încălzit iarăși inimile țăranilor intuit qaracterul clarvăzătoare
efemer al acelui bertatea, integritatea și pacea po
români transilvăneni : peste munți triumf, căci au înțeles
că poarelor. Dezvăluind cu rară forță
se ridicase crai nou, Todorut ori poporul își cunoscuse adevărul
mai de pătrundere primejdia brună, par
Todoraș. care, o dată dobîndite drep bine și puterile-i uriașe atunci
tidul a cerut poporului să-și mobi
și
calea
turile și dreptățile țării românești ducătoare spre scop. Că așa a fost o lizeze,
glorioaselor sale
de la sud de Carpați, avea să treacă arată și faptul că la mai puțin de tradiții inde spiritul
luptă, toate energiile și
munții, să aprindă aici o nouă Ho- 11 ani de la înfrîngerea revoluției puterile constructive,
toată capaci
riadă, spre a curma jugul nesuferi pașoptiste, poporul român a înscris tatea sa de rezistență și
de acțiune.
tei iobăgii și nedreptele rînduieli în filele istoriei prima mare biru Partidul a fost in toti acei
ani pro
care excludeau pe români, locuitorii ință : unirea Moldovei și Munteniei motorul cel mai hotărit al unirii
tu
cei mai vechi și cei mai numeroși într-un unic stat. O biruință care turor forțelor democratice, patriotice
ai Transilvaniei, de la viața politică era întreagă a poporului român, ale tării intr-un uriaș front popu
a acesteia. După cum Tudor însuși
statorniciei cu care urmase lar antifascist, capabil să zăgăzuias
socotea ea un important temei al rodul
pe care era scris „Unire"; că ascensiunea fascismului spre pu
izbînzii „adunării norodului" pe care stindardul
o
biruință
era a curajuluj și tere. Toți acei ani stau mărturie că
o ridicase în Muntenia, conlucrarea clarviziunii care
oamenilor politici și căr partidul a fost organizatorul acelor
cu moldovenii, ca unii care vorbeau turarilor patrioți,
care, in complica multe și impunătoare manifestații
aceeași limbă și aveau aceleași tre tul hățiș al raporturilor
politice ale populare care ați evidențiat nu nu
buințe de îndeplinit, ca și muntenii. vremii, conduseseră poporul
luptă mai adevărul că fascismul nu e
An după an idealul unirii se întă sprijinindu-se pe popor șiin aflind
rește, cuprinde tot mai adînc masele trainică temelie in acesta, cu con popular in România, ci și faptul câ
populare, devenind o forță de nebi vingerea pe care în epocă o formula poporul român, in frunte cu clasa
ruit. Mișcări social-politice o înscriu același Kogălniceanu : „Inima po muncitoare, este ferm hotărit să dea
intre obiectivele lor ; publicații poli porului nu inșală niciodată. Să as o ripostă necruțătoare oricăror în
tice, literare și științifice o așază pe cultăm (...) inima poporului nostru ; cercări agresive ale fascismului, ale
forțelor revanșarde. Dobindesc. în
frontispiciu, conferindu-i caracterul
ascultăm glasul și interesul nației perspectiva istorici, o însemnătate
unui adevărat program de acțiune ; să
noastre
care
ne
strigă
neîncetat
:
deosebită,, prin nepieritoarele lor în
societăți politice, culturale și știin
vățăminte', marea demonstrație din
țifice își propun și militează stator Unire și Unire
nic pentru stringerea legăturilor pe
Măreață era înfăptuirea de la București, mitingurile și adunările
multiple planuri între români ; co 24 Ianuarie 1859. Mai întii prin sem din 80 de localități ale țării, organi
de partid la 1 Mai 1939. Ele spun
respondența epocii o întreține ca pe
sale, ea arătind ce uriașe zate
peste vreme că, prin unitatea clasei
o flacără nestinsă. Este o epocă în nificațiile
puteri
sălășluiesc
in
fiecare
popor,
muncitoare, a forțelor progresiste, a
care, in ciuda a nu puține vicisi
tudini, amenințări și intervenții ce forță de nebiruit îi conferă popoarelor dornice de pace putea fi
străine, un întreg popor muncește și conștiința legitimității luptei sale. stăvilit drumul fascismului spre pu-
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de lupta și pecetluită prin grele
jertfe ale fiilor poporului român.
Dobindirea independenței de stat a
ilustrat’cu o putere de neclintit ade
vărul că românii, în ciuda nedrep
telor hotare care sl’îșiau încă trupul
neamului, se simțeau și acționau ca
o mare și unită familie.

Rodul luptei eroice,
înflăcărate a maselor
prezența masivă și sărbătorească a
acestei uriașe mulțimi la Alba Iulia
a reprezentat un al doilea vot pen
tru unire, a întărit istorica opțiune
a Marii Adunări Naționale, a consa
crat o dată mai mult justețea și
legitimitatea acesteia. Justețe și le
gitimitate ce se intemeiau pe drep
tul poporului de a-și hotărî de sine
stătător destinele, iar în Transilva
nia, dintotdeauna, românii au fost
cei mai numeroși dintre locuitorii
săi. Justețe și legitimitate ce reieșeau deopotrivă din faptul că luindu-și soarta în propriile miini, hotărind, adică, asupra emancipării
sale naționale, poporul român avea
în vedere că pe teritoriile sale
strămoșești se așezaseră, alături de
el, și oameni ăpanținînd altor națio
nalități. In spiritul tradițiilor de
muncă și luptă comună. Mărita Adu
nare Națională de la Alba Iulia a
consacrat prin solemne hotăriri ega
litatea lor in drepturi cu românii, 3'
statuat posibilitatea instruirii și cul
tivării lor in limba maternă, a păs
trării și dezvoltării tradițiilor lor.
Toate acestea au arătat că, edifieîndu-și o patrie unită și slobodă, po
porul român era pătruns dc adevărul
că prosperitatea, bunăstarea acesteia
se pot clădi numai pe temelia
muncii înfrățite, a înțelegerii și res
pectului mutual intre fiii săi,1 fără
deosebire de naționalitate. Tocmai
de aceea, in timpul Marii Adunări
Naționale, ca și în perioada care a
urmat, numeroase personalități din
rindul naționalităților conlocuitoare
au dat glas adeziunii lor la istoricele
hotărîri adoptate la Alba Iulia, cu
convingerea că ele creau condiții fa
vorabile muncii și înțelegerii fră
țești a tuturor cetățenilor patriei.

INSCRIPȚII PE DRAPEL

Lucrare de Eugen POPA

Unitatea poporului în jurul partidului,
al tovarășului Nicolae Ceaușescu — mărturie
a unui prezent de demnitate și certitudini

u deosebire s-a evidențiat ca factor de întărire a unității națiunii re s-a stăruit asupra întăririi con
pacitatea . creatoare a partidu noastre socialiste, prin noua răspun științei de sine a poporului, prin cul
lui nostru comunist în perioa dere cetățenească pe care o atare tivarea marilor lecții și învățăminte
da celor două decenii care au participare activă și efectivă o pre ale trecutului, prin forjarea simțătrecut de la Congresul al IX-lea supune.
al
în același timp, partidul, mintelor de mîndrie .pentru munca și
partidului, perioadă in care întreaga secretarul său general, militînd penr lupta eroică a înaintașilor, pentru în
strategie de dezvoltare a țării a fost tru continua întărire a partidului, au făptuirile prezentului — expresie a
gindită cu neabătută consecvență acționat cu hotărîre pentru strîngerea forței de creație a unui popor liber,
prin prisma întăririi continue a uni legăturilor acestuia cu poporul, pen singur stăpîn pe soarta sa, a răs
tății națiunii noastre socialiste. Alo tru sporirea capacității fiecărei or punderii pentru destinele viitoare
carea constantă a unei părți însem ganizații de partid de a uni și mobi ale patriei.
nate a venitului național pentru dez liza energiile oamenilor muncii.
In toți acești' ani. România socia
voltare economico-socială a avut ca
Cu neabătută consecvență a fost listă s-a afirmat, prin cuvintul și
rezultat edificarea unei economii soluționată problema națională, dez- fapta ei, ale. președintelui său, tova
unitare, puternice, armonioase, creș voltîndu-se puternic din punct de rășul Nicolae Ceaușescu, ca un fac
terea în ritmuri alerte a avuției na vedere social-economic și edilitar- tor activ in politica lumii, propunind
ționale, România fiind astăzi de gospodăresc toate' județele țării, in și militîhd pentru soluții construc
peste 100 de ori mai puternică decit clusiv acelea în care, alături de tive la marile probleme ale contem
în urmă cu patru decenii. Pe ace români, trăiesc și muncesc oameni poraneității, în consens cu comanda
eași bază s-a asigurat dezvoltarea ai muncii aparținînd naționalităților mentele-vitale ale popoarelor. Nu
multilaterală a întregului teritoriu al conlocuitoare, asigurindu-se condiții mele României a devenit sinonim cu
țării, fiind edificate numeyoase plat pentru participarea lor efectivă la „tara păcii", iar președintele său
forme industriale noi, toate zonele conducerea societății, pentru instrui este
pretutindeni stimat și prețuit
țării fiind armonios și efectiv inte rea și cultivarea lor în limba ma ca „Eroul
României, eroul păcii4.
grate fluxului unei vieți economico- ternă, pentru dezvoltarea tradițiilor
Toate acestea sînt trainicile coloa
sociale dinamice, efervescente. A- lor cultural-artistice. Cu adevărat
ceasta a șters de pe harta țării locu astăzi România este mamă bună ne pe care se sprijină unitatea na
rile, așezările încremenite odinioară pentru toți fiii săi. fără deosebire de țiunii noastre socialiste, temeiurile
noi pe care timpul nostru le-a adău
in uitare, asigurindu-se astfel pre naționalitate.
tere, cursul nefast al evenimentelor tutindeni
in țară ample posibilități
In toți acești ani, s-a desfășurat o gat adîncilor rădăcini ale unității
spre confruntare și conflict, spre de desfășurare
a oricăror vocații con susținută activitate politico-ideologi- noastre. Prin acestea toate, la a 67-a
război, promovat de statele fasciste structive, de afirmare
nestinjenită a că și cultural-educativă, menită să aniversare a Marii Uniri de la 1 De
și revizioniste.
personalității umane. în acești ani, contribuie la formarea conștiinței cembrie 1918. România se înfățișea
Patriotismul fierbinte al comuniș ' partidul a acționat cu neabătută con noi, socialiste, la edificarea unui om ză mai unită și mai puternică decit
tilor, înalta lor răspundere față de secvență pentru perfecționarea ca nou. multilateral pregătit, în măsură orieînd. privind cu justificată încre
soarta țării și-au aflat o grăitoare drului instituțional al societății noas să-și înțeleagă la un nivel superior dere viitorul, treptele noi pe care
ilustrare în perioada dictaturii anto- tre, pornind de la adevărul că parti îndatoririle civice, să dea întreaga . le va urca in anii ce vin, sporind
nesciene, cînd partidul a desfășurat ciparea nemijlocită a oamenilor măsură a capacității și energiilor lui forța, prestigiul, măreția României
o susținută activitate pentru a coali muncii la conducerea vieții politice creatoare, așezîndu-le în slujba pro socialiste.
za pe o unică platformă de luptă și social-economice reprezintă un pășirii patriei socialiste. Cu deosebi
Silviu ACHIM
toate forțele democratice, antifas
ciste din țară. Declanșată în numele
salvării țârii de la o gravă catastrofă
națională, al restaurării libertății și
demnității patriei, al reunirii Tran
silvaniei de Nord cu țara, al edifi
cării unei Românii noi, libere și de
Deschidem și citim a țării carte
mocratice, revoluția de eliberare so
Și țara ne e azi cutezătoare,
cială și națională, antifascistă și
înalte piscuri urcă-n falnic zbor,
Ce
strînge-n
ea
destine
milenare,
antiimperialistă, incepută la 23 Au
Și strălucește-n razele de soare
Urmașilor prin pravile lăsate
gust 1944, a ilustrat cu o nouă pu
tere forța unității poporului, marea
Pe drumul comunist, biruitor.
Drept
mărturie
de
străvechi
hotare.
abnegație și eroismul în luptă pe
care le determină telurile înalte ale
in fruntea țării, glasul ei fierbinte,
De cind.ne știm aici, trudind prin ani,
emancipării sociale și naționale. Vic
Cu inima bătind pentru popor,
toria insurecției din August 1944 a
A ars în inimi vrerea neclintitâ
E cel dinții bărbat și președinte,
marcat începutul unei noi epoci a
De-a fi independenți și suverani
istoriei naționale, epoca edificării
Vizionar privind in viitor.
unei noi orânduiri, a construirii unei
în patria de-a pururi însorită.
societăți lipsite de exploatare și asu
El este făurar al bucuriei,
prire — societatea socialistă, de-a
Credința noastră că vom merge drept,
S-a înălțat pe vatra mult iubită
lungul căreia s-a verificat încă o
dată capacitatea partidului nostru
Chezașul înfloririi României,
Doinind din nai, din fluier și caval,
comunist de a stabili obiective clare,
El — fiul țării, gindu-i înțelept.
Urcind spre noi — ca țară împlinită
strategii de acțiune realiste. de a
mobiliza și uni energiile poporului în
Al demnității noastre ideal.
Viorel COZMA
slujba intereselor vitale fundamen
tale ale întregii noastre națiuni.

C

Comuniștii apărătorii cei
mai dîrji ai unității naționale

R

„Glasul poporului chema
neîncetat: unire și iar unire!“

V

Independenți și suverani!

1600 - se împlinea un ideal de veacuri
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LUCRÂRILE CONGRE SUL UI
CUVlNTUL TOVARĂȘEI
DOINA IVAN
Congresul științei și învăță
mîntului, eveniment de maxi
mă importanță în viața spiri
tuală a țării, este marcat de
impresionanta expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului,
omul gîndirii și patosului re
voluționar, al acțiunii energice,
concrete, ale cărui hotărîri epocale au transformat radical,
in cele două decenii, înfăți
șarea țării noastre, care se do
vedește in permanență un cer
cetător de imensă originalitate
gi creativitate științifică, savant
a cărui operă teoretică se bu
cură de un larg prestigiu na
țional și internațional și cunoaș
te una din cele mai directe,
ample și eficiente aplicări la
scară socială întîlnită vreodată
in îndelungata istorie a relații
lor științelor naturii cu socie
tatea.
Științele biologice au benefi
ciat de sprijinul permanent al
conducerii de partid și de
stat, personal ai tovarășului
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei
Elena Ceaușescu, fapt ce a de
terminat mutații fundamentale
in problematica «abordată de
Institutul central de biologie.
In actualul cincinal s-a urmă
rit soluționarea, prin mijloace
specifice biologiei, a unor pro
bleme din sfera asigurării ba
zei de materii prime și ener
getice, creșterii producției agricole vegetale și animaliere,
realizării de noi produse, sta
bilirii unor soluții ecologice de
valorificare și amenajare a te
ritoriului. Pentru abordarea și
rezolvarea acestor obiective
ne-am organizat activitatea pe
cicluri, care cuprind toate fa
zele, de la cercetarea de la
borator la aplicarea în stațiipilot și baze experimentale și
apoi în producție, militînd pen
tru scurtarea la minimum a
duratei valorificării cercetări
lor efectuate.
Raportez congresului că am
abordat unele probleme de biotehnologie cu mari perspective
de aplicare în viitor, îndeosebi
în ce privește creșterea fac
torului de recuperare a țițeiu
lui din zăcămînt, precum și ex
tragerea unor metale din mine
reuri sărace. Se află, de ase
menea, în curs de . elaborare
biotehnologii pentru obținerea
de proteine, enzime și alte sub
stanțe utile pentru care cola
borăm cu unele colective dir»
cadrul Institutului central de
chimie, din unități de învățămint, cercetare și produc
ție. împreună cu cercetăto
rii din agricultură și din
chimie am acționat pentru elaborarea și aplicarea unor bio-

tehnici moderne. Cu sprijinul
Consiliului
Național pentru
Știință și Tehnologie au fost
elaborate tehnologii de valori
ficare a unor materiale recu
perabile din industria de pielă
rie, asigurîndu-se realizarea,
pe această bază, a unor prepa
rate valoroase. S-au aplicat me
tode de valorificare a unor su
prafețe de luciu de apă prin
culturi de plante energetice și
furajere. Preocupările noastre
cu caracter aplicativ au fost
strins legate cu cele de cerce
tare fundamentală, dintre care
aș dori să menționez pe cele
de biologie celulară a peretelui
vascular, domeniu in care am
obținut rezultate de certă va
loare internațională.
După ce s-a referit la unele
neimpliniri și neajunsuri din
munca institutului, vorbitoarea
a spus: in conformitate cu pre
vederile Programului de cerce
tare științifică pe perioada
1986—1990, elaborat sub condu
cerea directă a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu, ne vom intensifica
eforturile cu sprijinul și sub
îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid pentru ela
borarea de noi biotehnologii în
scopul valorificării superioare
a unor resurse, al satisfacerii
altor necesități ale economiei
naționale și vieții sociale, pen
tru cunoașterea proceselor vie
ții și elucidarea legităților acestor fenomene.
Exprimînd deplinul acord șl
adeziunea la documentele con
gresului, vorbitoarea a spus :
Aș dori ca de la această înaltă
tribună să aducem cele mai
calde și vii mulțumiri tovară
șei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, militant de
seamă al partidului și statului,
personalitate științifică de largă
recunoaștere națională șl mon
dială, pentru grija și sprijinul
generos pe care ni-I acordă,
grație cărora biologia româ
nească a dobîndit importante
realizări, avînd deschise largi
orizonturi de progres și afir
mare.
Permiteti-mi să exprim, de
asemenea, întreaga noastră adeziune la pozițiile fundamen
tale formulate în expunerea se
cretarului general al partidului,
în legătură cu necesitatea in
tensificării eforturilor în ve
derea trecerii de urgență pe
calea dezarmării, a stingerii fo
carelor de tensiune și conflict,
a soluționării echitabile a com
plexelor probleme economice
internaționale, condiții esenția
le, pentru asigurarea păcii în
lume.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
HOARĂ
ORAȚIU
Sîntetn, cu toții, puternic im
presionați de sensul profund al
cuvintelor cu care, de la aceas
tă înaltă tribună, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului, ctitorul
României socialiste moderne, a
conturat cu clarviziune științifi
că un amplu și mobilizator pro
gram de muncă si acțiune pen
tru întregul învățămînt româ
nesc. Este, fără îndoială, un pri
lej de mîndrie patriotică pentru
noi să subliniem consecventa cu
care conducătorul partidului și
statului nostru, eminent om po
litic șl revoluționar înflăcărat, se
preocupă de problemele școlii,
ale pregătirii cadrelor, corelindu-le permanent cu dezvoltarea
economico-socială a patriei.
Datorăm politicii înțelepte a
Partidului Comunist Român mi
nunatele condiții materiale de
viată și studiu pentru toți copiii
tării, accesul neîngrădit la in
strucție' și educație, conceperea
și structurarea unui sistem de
învățămînt modern, orientat
spre cerințele vieții sociale, in
concordanță cu progresul impe
tuos al științei și tehnologiei.
Avem marele privilegiu ca de .
conducerea nemijlocită a știin- ’
tei și învățămîntului românesc
să se ocupe cu înaltă competen
ță tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, căreia
îi exprimăm și cu acest prilej
recunoștința noastră fierbinte.
în liceul de matematică-fizică
„Ion Slavici" din Arad, acor
dăm, așa cum este și firesc, o
atenție deosebită însușirii te
meinice a disciplinelor funda
mentale — matematică, fizică,
chimie, biologie — studiului
limbii și literaturii române, a
istoriei patriei, asimilării cunoș
tințelor și deprinderilor de spe
cialitate, tehnologice si practice
specifice profilului și meseriilor
în care se pregătesc elevii, for
mării unui muncitor cu pregă
tire complexă, la nivelul exigen
țelor epocii în care trăim.

Evidențiind munca susținută
depusă de colectivul de cadre
didactice și elevii liceului, vor
bitorul a arătat că. în condițiile
create pentru studiu — labora
toare șl cabinete moderne, ate
liere bine dotate — au fost obți
nute, an de an. rezultate deose
bite în procesul instructiv-educativ. Așa de pildă, nivelul de
promovare a fost în ultimii ani
de 99,77 la sută. 80 la sută din
elevii liceului au obținut medii
de 9 și 10. In egală măsură, sîntem preocupați de pregătirea
tehnologică și practică a elevi
lor, prin aplicarea largă a cu
noștințelor din lecții în activi
tatea productivă, prin stimularea
inteligenței practice șl a gindiril
tehnice.
O bună parte din elevii noștri
iși continuă studiile în învățămîntul superior ; cei care se în
cadrează în producție se inte
grează rapid în climatul de
muncă șl disciplină munci
torească.
Sintem pe deplin conștient!
însă că trebuie să acționăm cu
mai multă fermitate și mai efi
cient pentru introducerea unor
tehnici moderne în procesul de
predare-învățare a tuturor dis
ciplinelor de învătămint și cu
deosebire a celor fundamentale.
Trebuie să stimulăm mai mult
interesul elevilor pentru a-și În
suși cele mai noi cunoștințe
științifice și tehnologice, pentru
a deveni muncitori cu califica
re complexă, capabili să răspun
dă cerințelor economiei noastre
moderne.
în încheiere, vorbitorul a asi
gurat conducerea de partid si
de stat că toate cadrele didactice
de la liceul „Ion Slavici", din
Arad, alături de colegii lor din
întreaga țară, își vor intensifica
eforturile pentru ca tinerii să
dobindească o temeinică pregă
tire științifică și practică, că se
vor mobiliza plenar pentru
transpunerea în viată a hotărîrilor Congresului științei și invâțămintului.

TOVARĂȘEI
IULIA PETRESCU

CUVlNTUL

Desfășurîndu-se la confluenta
1 două cincinale, primul Cen
tres al științei și învățămîntului
supune unor analize și dezbateri
împle activitatea din aceste donenii de maximă importantă
>entru promovarea accelerată
i progresului tehnico-științific,
>entru înfăptuirea obiectivelor
lezvoltării societății românești.
Angajînd România într-o am>Iă dezvoltare economico-sociaă, multilaterală, pe baze moderle, secretarul general al partiduui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pus în fața științei românești
aisiunea de a se constitui în*
r-o forță motrice a progresului,
e a-și spori substantial contriuția la înflorirea patriei noas-e socialiste. Sub conducerea și
îdrumarea hotărîtoare ale secreirului general al partidului, a
ist formulată, pentru prima
ată în domeniul științei și tehologlet, o politică unitară, con
iventă. întemeiată pe noi
rincipii teoretice și criterii de
ticiență practică, menite a spori
articioarea României la dizlunea internațională a muni si schimbul mondial de va
lid.
Sintem pe deplin conștient! de
Iul și sarcinile deosebite care
: revin și nouă, cadrelor din

cercetarea textilă. în lumi
na indicațiilor și orientări
lor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Congresul
al XIII-lea al partidului și re
afirmate strălucit în magistrala
cuvintare rostită la deschiderea
Congresului științei și invățămintului, document de inesti
mabilă valoare și originalitate,
care îmbogățește tezaurul de
idei al contemporaneității, dina
mizează gîndirea și acțiunea re
voluționară ale muncitorilor,
tehnicienilor și inginerilor, ale
tuturor oamenilor muncii în
scopul Înfăptuirii mărețelor obiective ale actualei etape de
dezvoltare intensivă economicosocială a tării noastre.
Vă rog să-mi îngăduiți să ex
prim în plenul congresului în
treaga noastră recunoștință to
varășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. strălucit
reprezentant al geniului crea
tor al poporului nostru, care
conduce cu înaltă competență
cercetarea științifică și tehno
logică din țara noastră, impunind-o cu pregnantă pe arena
științifică internațională. Reali
zările tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu
în domeniul cercetării se reflec
tă intr-o operă științifică im
presionantă, care a îmbogățit

considerabil prestigiul interna
țional al științei și tehnologiei
românești. Valoarea teoretică și
practică a operei tovarășei
Elena Ceaușescu, distinsă per
sonalitate a lumii științifice și
culturale, constițuie o garanție
sigură pentru transpunerea noi
lor teorii și cercetări în proce
sele industriale din țara noas
tră, orientare cu adevărat mo
dernă și eficientă în condițiile
revoluției științifice și tehnice
mondiale.
Permiteți-ml să raportez con
gresului că în cercetarea texti
lă, sub conducerea Consiliului
Național al Științei și Invățămîntului, se vor realiza integral
sarejnile de plan pe acest an și
pe întregul cincinal, asigurînd
industriei o serie de tehnologii
noi. destinate valorificării supe
rioare a materiilor prime din
tară, a unor materiale refolosibile, concomitent cu micșorarea
consumurilor de materii prime
și energie.
în colaborare cu institutele și
unitățile de profil din construc
ția de mașini-unelte și tehnică
de calcul, am realizat modele de
referință ale unor utilaje necon
venționale de înaltă productivi
tate. intre car,e mașina de filat
fără fuse pe principii aerodina
mice. mașina rectilinie de trico
tat după contur dotată cu mi
croprocesoare, rampa pentru
controlul automat al țesăturilor
acționată cu raze laser.
Aplicînd programele noastre
de cercetare, am realizat 565 de
articole tehnice și de uz indus
trial pentru o serie de ramuri
ale economiei naționale, precum
și sinteza unor produse auxilia
re chimice de mic tonaj destina
te proceselor de finisare supe
rioară a textilelor, produse Care
se realizează în institut, prin
microproductie. si care contri
buie la reducerea substanțială a
importului.
Deși colectivul institutului, a
menționat vorbitoarea, a obți
nut realizări în domeniul cerce
tărilor vizînd creșterea produc
tivității muncii, sintem con
știent! că pentru atingerea o-
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biectivelor prevăzute in progra
mul national de dublare a aces
teia pînă in anul 1990 se cer
intensificate eforturile noastre
pentru punerea la punct a
unor tehnologii bazate pe un
grad avansat de automa
tizare și electronizare a pro
ducției, în colaborare cu in
stitutele de specialitate. Progra
mul elaborat in acest scop pen
tru cincinalul viitor prevede in
troducerea de sisteme /obotizate în operațiile de filare, țesere
și tricotare. controlul automat al
calității produselor și aplicarea
largă a tehnicii de calcul.
Prezentînd apoi preocupările
pentru racordarea mai strînsă a
planurilor de cercetare la cerin
țele dezvoltării intensive a .in
dustriei, vorbitoarea a spus :
Ferm hotărîți să-și îndepli
nească în mod exemplar sarci
nile care le revin din programul
de cercetare științifică si dezvol
tare tehnologică pentru viitorul
cincinal, oamenii muncii din in
stitutul nostru se angajează in
fața dumneavoastră, mult sti
mată tovarășă Elenă Ceaușescu,
să acționeze cu toată hotărîrea
pentru transpunerea în viață a
mărețelor și mobilizatoarelor
sarcini și obiective cuprinse in
documentele programatice ale
congresului.
în conformitate cu mandatul
încredințat, a spus în încheiere
vorbitoarea, exprim adeziunea
față de politica externă a
partidului și statului nostru,
față de acțiunile consecvente ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
îndreptate spre salvgardarea pă
cii. realizarea destinderii și am
plificarea colaborării internațio
nale. Trecerea la dezarmare —
așa cum subliniază tovarășul
Nicolae Ceaușescu — este pro
blema fundamentală a zilelor
noastre, pentru că de aceasta
depind eliminarea pericolului
unui război nimicitor și, totoda
tă. promovarea în continuare a
dezvoltării, care ar beneficia in
mod nemijlocit de oprirea imen
sei irosiri actuale a resurselor în
absurda cursă a înarmărilor.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
MARIN IVAȘCU
Vibranta și strălucita cuvîntare adresată participanților la
congres de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu atestă, o
dată în plus, că primul revolu
ționar al țării, gloriosul con
ducător al partidului și statu
lui nostru, este, în egală măsu
ră, un cugetător de vastă cu
prindere, de înaltă rigoare și
profunzime, care. întelegînd mai
bine ca oricine rolul fundamen
tai al științei în edificarea noii
orînduiri, a conferit muncii pe
tărîmul științei statutul și ■răs
punderea unei forte de produc
ție, izvor de avuție națională,
pîrghie de nădejde în ascensiu
nea neabătută a vieții econo
mice șl sociale a țării.
Dezvoltarea
impetuoasă a
științei și învățămîntului ro
mânesc în epoca inaugurată de
Congresul al IX-lea al P.C.R.,
epocă dominată de spiritul re
voluționar, novator al secreta
rului general al partidului, se
leagă indisolubil de strălucite
le calități ale tovarășei Elena
Ceaușescu, om politic și șavant
profund devotat intereselor po
porului român, idealurilor no
bile ale umanismului revolu
ționar. înaltele distincții ro
mânești, de doctor in științe și
membru al celui mai înalt for
științific al tării — Academia
Republicii Socialiste România
— titlurile conferite de insti
tuții științifice, academii și universități din numeroase țări
ale lumii constituie o largă re
cunoaștere și o prețuire inter
națională a contribuției de
mare valoare aduse de tovarășa
Elena Ceaușescu la îmbogățirea
tezaurului universal de gindire
și creație tehnico-științifică, o
puternică ilustrare a înaltului
său prestigiu în rîndul oame
nilor de știință și cultură din
țară și de pe toate meridiane
le globului.
Studiind
propunerile
pri
vind componenta Consiliului
Național al Științei și Invătămintului. cu deosebită bucu
rie și satisfacție am luat
cunoștință
de
faptul
că
tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu va fi
desemnată în funcția de pre
ședinte al Consiliului — che
zășie sigură pentru ridicarea
pe un plan calitativ superior a
întregii activități de cercetare
științifică, pentru întărirea le
găturii științei cu învățămîntul și producția, astfel incit
știința românească să poată
soluționa într-un timp cît mei
scurt marile probleme care îi
stau în fată în scopul înfăp
tuirii revoluției științifice și
tehnice în țara noastră.
Raportul la congres 'si cuvîntul tovarășei Elena Ceaușescu
ne-au îndemnat și pe noi, care
lucrăm în domeniul științei
nucleare, să ne intensificăm eforturile pentru perfecționarea
continuă a activității viitoare,
în acest sens, raportăm con
gresului, conducerii de partid
și de stat că unitățile de cer
cetare, înyățămînt și producție
din domeniul fizicii, puternic
implicate în înfăptuirea unor
obiective majore ale economiei
naționale, au reușit să finali
zeze, în acest cincinal, peste
1 200 obiective, din care 85 la
sută s-au materializat în apa
rate, echipamente, tehnologii și
materiale noi, cu aport însemnat
la
creșterea
productivității
muncii, reducerea importurilor
și folosirea superioară a ma
teriilor prime și energiei. In
Institutul Central de Fizică
s-au omologat 640 prototipuri

de aparate, echipamente șl in
stalații noi și 390 tehnologii
noi, activitatea institutului fi
ind orientată cu prioritate spre
lărgirea bazei energetice, dez
voltarea și consolidarea indus
triei nucleare în țara noastră,
promovarea tehnicii vidului,
tehnicilor și tehnologiilor nu
cleare, laserilor, componentelor
și materialelor speciale.
Vorbitorul a arătat, în conti
nuare, că pe baza indicațiilor
și îndrumărilor tovarășei aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu au fost rezolvate
numeroase probleme legate de
construirea și intrarea în func
ție a centralelor nuclearo-electrice, asigurîndu-se gradul de
integrare planificat.
O altă componentă Importan
tă a activității noastre — a
spus vorbitorul — o constituie
conceperea și construcția de aparatură, echipamente și in
stalații noi, precum și elabora
rea de tehnologii bazate pe fe
nomene și proces^ ale fizicii
atomice, nucleare și stării con
densate.
Sub puternicul impuls al în
demnurilor și îndrumărilor to
varășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidu
lui, al înaltei încrederi acorda
te capacității și forței noastre
de cercetare, ne vom mobiliza
toate forțele pentru realizarea
programului de cercetare in
cincinalul viitor, pentru crearea
de noi tehnologii menite să aeigure calitatea superioară și
competitivitatea internațională
a produselor românești. în acest sens, în perioada 1986—1990j
cercetarea din domeniul fizicii)
și energiei nucleare va pune un
accent deosebit pe crearea,
perfecționarea șl generalizarea
în producție a unor tehnologii
care asigură valorificarea su
perioară a materiilor prime,
prelucrarea și folosirea acesto
ra cu performanțe cît mai
bune.
Exprimîndu-ne deplina ade
ziune la hotărîrile și măsurile
ce vor fi stabilite de actualul
Congres al științei și învăță
mîntului, ne angajăm în fața
partidului, a tovarășului secre
tar general al partidului, a
dumneavoastră, mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, că
vom face totul pentru a fi
demni de înalta încredere și
sprijinul generos ce ni se acor
dă în permanență, că vom
munci mai mult și mai bine
pentru a contribui, într-o mai
largă măsură, la înflorirea pa
triei noastre socialiste. în ace
lași timp, ca fizicieni, înțelegînd bine pericolul ce-1 repre
zintă pentru omenire războiul
nuclear, vom sluji cu toată hotărirea nobilele idei de dezar
mare și securitate pe care pre
ședintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, le promo
vează cu atita strălucire și con
secvență pentru o .lume fără
arme, fără războaie, pentru o
lume a păcii, înțelegerii și co
laborării. Așa cum, pe bună
dreptate, a apreciat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, oamenii de
știință, cei care au creat, de
fapt, armele nucleare, au dato
ria să se întrebe spre ce catas
trofă ar conduce folosirea aces
tora și drept răspuns să acțio
neze hotărît pentru a determi
na, acum, cînd încă nu este
prea tîrziu, oprirea cursei ab
surde a înarmărilor, distruge
rea arsenalelor nucleare, astfel
incit atomul, această minunată
cucerire a științei, să fie pus
exclusiv în slujba omului, a
vieții și a progresului.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
POLIANA CRISTESCU
Desfășurat în climatul de pu
ternică angajare a întregului
nostru popor pentru înfăptuirea
exemplară a mărețelor obiecti
ve stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului, primul
Congres al științei și învățămlntului constituie un minunat
prilej pentru șoimii patriei, pio
nieri și școlari; pentru toți
copiii țării de a-și exprima, din
toată inima, sentimentele de

fierbinte dragoste și nemărgi
nită recunoștință pe care le nu
tresc față de Partidul Comunist
Român, față de secretarul
său
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit
fiu al țării, erou între eroii mi
lenarei istorii a pămintului
strămoșesc, pentru grija părin
tească ce le-o poartă și minu
nata copilărie ce le-a creat-o,
pentru excepționalele condiții

de viață, muncă și învățătură
asigurate tinerei generații în
acești ani.
Impresionanta cuvintare a to
varășului Nicolae Ceaușescu de
finește o dată mai mult concep
ția nouă, revoluționară, științi
fică a conducătorului stimat al
partidului și statului nostru cu
privire la rolul științei, învăță
mîntului și culturii în edificarea
societății socialiste multilateral
dezvoltate, în ridicarea Româ
niei pe noi trepte de progres și
civilizație, constituind pentru
toți un amplu program de
muncă, mobilizîndu-ne în direc
ția sporirii permanente a rolu
lui și contribuției specifice a
organizațiilor de copii în for
marea omului no<u, în educarea
comunistă, patriotică, revolu
ționară a celor mai tinere
vlăstare.
Putem spune, ou justificată
mîndrie, că dispunem astăzi,
ca rezultat al concepției origina
le, novatoare ce îi stă la bază
și ai puternicului sprijin mate
rial acordat de partid și de stat,
de unul din cele mai moderne
sisteme educaționale, care creea
ză o largă deschidere către vii
tor și imprimă o viziune clară,
optimistă asupra posibilităților
de dezvoltare și împlinire a
personalității umane.
Nici o generație tînără de
pînă acum din țara noastră nu
a beneficiat de asemenea minu
nate condiții de viață, muncă
și învățătură. Copiii patriei știu
și înțeleg ce mult se face azi,
în România, pentru ei și pentru
viitorul lor luminos.
Gindurile celor mal tineri fii
ai patriei se îndreaptă, cu aleasă
dragoste, profund respect și ad
mirație. către tovarășa acade
mician doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminent om politic
și prestigios savant de largă
recunoaștere și prețuire pe plan
național și internațional, care
își dedică viața, ou nețărmurit
patriotism. înfloririi științei,
învățămîntului și culturii in
țara noastră.
înfățișînd activitatea desfășu
rată de Organizația Pionierilor
și Organizația Șoimii Patriei
pentru educarea și formarea
celei mai tinere generații in spi
ritul idealurilor socialismului și
comunismului, pi normelor mo
rale proprii societății noastre,
vorbitoarea a spus : Urmînd cu
răspundere neprețuitele indica
ții și îndemnuri ale secretarului
general al partidului, Organiza
ția Pionierilor pune pe prim
plan educația patriotică, revo
luționară a copiilor, cultivarea
dragostei față de patrie, partid
și popor, organizing o gamă lar
gă de activități politico-educa
tive, dedicate cunoașterii și
prețuirii tradițiilor de luptă și
muncă ale poporului, ale clasei
muncitoare, pentru, cultivarea
mîndriei patriotice a tinerei ge
nerații față de realizările obți
nute în anii construcției socia
liste Si. cu deosebire. în ultimii
douăzeci de ani, de cînd desti
nele țării sînt conduse magistral
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
marele conducător al națiunii
noastre;
' ''
Pregătirea tinerei. generații
pentru muncă și viață a deter
minat intensificarea preocupă
rilor Organizației Pionierilor,
alături de școală, în direcția
educării copiilor în spiritul
muncii, ca principal mijloc de
formare și dezvoltare a perso
nalității umane și criteriul
esențial de apreciere a activiită-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
IOSIF FODOR
După ce a reliefat însemnăta
tea primului Congres al științei
și învățămintuiui, vorbitorul a
spus în cuvintul lui : Cu emo
ție și profund' interes am ascul
tat magistrala cuvintare a secre
tarului general al partidului,
președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cel mai
iubit fiu al poporului român,
revoluționar înflăcărat, care
insuflă națiunii încrederea in
capacitățile sale creatoare, chemind permanent la faptă sub
semnul înaltului patriotism și
al răspunderii comuniste. pen
tru edificarea pe pămîntul
scump al patriei noastre socia
liste a celei mai drepte și uma
ne orînduiri. Expunerea repre
zintă un document politic pro
gramatic care deschide noi ori
zonturi cercetării științifice ro
mânești, corelării ei cu impe
rativele producției, ale moder
nizării și dezvoltării continue a
economiei naționale.
Subliniind, in continuare, în
semnătatea deosebită pe care o
are crearea Consiliului Na
țional al Științei și învăță
mîntului din Republica So
cialistă România, organism unic
de conducere democratică a
activității din aceste domenii,
care va asigura realizarea în
condiții superioare a strategiei
de integrare a cercetării cu invățămintul și producția, el a
arătat : Mă simt deosebit de
onorat să subliniez și eu sem
nificația profundă a desemnă
rii tovarășei academician doctor
inginâr Elena Ceaușescu în
înalta funcție de conducere a
acestui reprezentativ organism,
expresie a meritelor sale excep
ționale in dezvoltarea științei,
învățămîntului si culturii ro
mânești. garanție fermă a pro
movării consecvente a politicii
partidului nostru in aceste do
menii vitale pentru progresul
economico-social al României.
Ctitorie
a
„Epocii
Nicolae Ceaușescu", Institutul
de cercetări și proiectări din
Cluj-Napoca, unde îmi desfășor
activitatea, se spune mai de
parte in ouvîntul vorbitorului,
iși desfășoară activitatea in
tr-un important bazin nemetali
fer al țării. încă de la înfiin
țarea Institutului, noi am be
neficiat de îndrumările de înal
tă competență științifică ale
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. Pentru
sprijinul permanent pe care ni
l-ați acordat, pentru exemplul
dumneavoastră de muncă neo
bosită pusă in slujba Interese
lor poporului, pentru strălucita
activitate patriotică pe care ați
desfășurat-o și o desfășurați
pentru a Înscrie cu demnitate
știința românească în universa
litate, cu profundă recunoștință,
vă mulțumim, stimată tovarășă
Elena Ceaușescu, și' vă aducem
astăzi omagiul nostru fierbinte.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DUMITRU GHIȘE

ții. pentru cultivarea atitudinii
înaintate și responsabile față de
învățătură — îndatorirea patrio
tică primordială a pionierilor
și școlarilor — și instaurarea
unui climat de ordine și disci
Chemat să dezbată probleme
plină în școală și în afara ei.
fundamentale ale activității și
în educarea patriotică a copii
vieții noastre socialiste, primul
lor un rol însemnat îl are și
Congres al științei și învăță
participarea entuziastă a pio
mîntului reprezintă, așa cum anierilor și școlarilor la acțiu
râta, in cuvintul său de deschi
nile de gospodărire și înfrumu
dere. tovarășa academician doc
sețare a școlilor și localităților,
tor inginer Elena Ceaușescu,
la lucrările din campaniile
una din modalitățile in care se
agricole, la recuperarea mate
manifestă cu pregnanta demo
rialelor refolosibile în cadrul
cratismul societății socialiste
întrecerii pionierești desfășu
românești, expresie a concep
rate sub deviza „Fiecare pio
ției originale, profund creatoare
nier — o faptă de muncă pen
a partidului nostru, a secreta
tru înflorirea patriei".
rului său general, cu privire la
conducerea
amplului și comple
încrederea partidului, calda
xului proces revoluționar de eapreciere de care se bucură
dificare a societății socialiste
cea mal. tînără ' generație ne
multilateral dezvoltate.
obligă, ne angajează la conti
nua sporire a potențialului
Cuvîntarea rostită in fața con
educativ al Organizației Pionie
gresului de secretarul gene
rilor, pentru formarea conștiin
ral al partidului. tovarășul
ței comuniste si comportamentu
Nicolae Ceaușescu. a înfățișat
lui moral-civic al copiilor, con
cu claritate și profunzime ta
form portretului de tinăr comu
bloul semnificativ al realizărilor
nist, om dîrz și curajos, dornic
obținute de cercetarea științifică
de muncă și acțiune cutezătoa
și de învățămînt și a fundamen
re pentru înflorirea necontenită
tat. totodată, direcțiile priorita
a patriei. Considerăm, totodată,
re. sarcinile ce revin tuturor ce
că este necesar să facem mai
lor ce lucrăm in aceste dome
mult pentru educarea tinerelor
nii, corespunzător cerințelor
vlăstare ale patriei, încă de la
dezvoltării noastre economice și
cea mai fragedă vîrstă, în spi
sociale, obiectivelor fixate de
ritul dragostei și respectului
Congresul al XIII-lea al parti
față de muncă și făuritorii bu
dului. Exprimindu-mi acordul
nurilor materiale, față de avu- ’ deplin cu orientările expuse cu
tul obștesc ; trebuie să învățăm
atita strălucire de secretarul ge
copiii să prețuiască lucrurile,
nera! al partidului — idei ce
să nu risipească nimic, să știe
se constituie intr-un generos
și să înțeleagă că în tot ceea
program de lucru pentru știință
oe-i înconjoară sau le aparține
și învățămînt în perioada ce ur
mează — vă rog să-mi permiteți
s-au înglobat muncă și inteli
ca. în cuvintul meu. să abordez
gență umană.
cîteva aspecte din domeniul
în spiritul amplei cuvînștiințelor sociale.
tări rostite de tovarășul
După cum este binecunoscut,
Nicolae Ceaușescu. al exigențe
acum două decenii. Congresul al
lor pe care partidul le pune în
IX-lea
al partidului — moment
fața școlii, a Organizației Pio
de importantă istorică în desfă
nierilor, ne vom mobiliza toate
șurarea procesului revoluționar
forțele pentru a transforma or
din tara noastră — a exercitat o
ganizațiile de copii, fiecare uni
tate de invățămînt într-o școală' înriurire hotărîtoare și în
dezvoltarea științelor socia
a muncii, a educației revoluțio
le. Prezenta în fruntea parti
nare, pentru a imprima activi
dului nostru a tovarășului
tății școlare și pionierești un
Nicolae Ceaușescu, puternica sa
ritm mereu ascendent, o calita
personalitate, forța gîndirii sale
te superioară.
cutezătoare, profund receptivă
Crescînd și Implinindu-ș! cele
fată de tot ceea ce este nou și
mai cutezătoare visuri sub soa
înaintat, gata în permanență
rele senin al acestei epoci de aur
să lupte cu tot ceea ce este
— „Epoca Nioolae Ceaușescu",
vechi și învechit, cu tot ceea ce
copiii țării sînt mindri că astăzi
reprezintă inerție, mentalitate
numele drag al României este
obscură sau retrogradă, cram
alăturat, pe toate meridianele
ponare de dogme și idei
globului, de numele și străluci
osificate, au imprimat între
toarea personalitate a tovară
gii activități din tara noas
șului Nicolae Ceaușescu, expo
tră un nou ritm, un nou
nentul cel mai autentic al idea
suflu revoluționar, conferind
lurilor milenare de pace și pro
atît teoriei, cit și acțiunii prac
gres ale națiunii noastre ', sînt
tice —- prin strinsa și indisolu
mindri că înaltele demersuri pe
bila lor conexiune \ — o
care mult stimatul nostru con
nouă vitalitate. Prin întrea
ducător le întreprinde, cu
ga sa activitate teoretică și
profund umanism 'și pătrunză
de conducere științifică a so
toare clarviziune, în favoarea
cietății românești, tovarășul
dezarmării, securității și coo
Nicolae
Ceaușescu. dialectician
perării între etate- se bucură de
prin vocație, strălucit exemplu
apreciere în toata lumea.
de gindire creatoare, ne-a oferit
în încheiere, vorbitoarea a
un minunat exemplu de îmbina
spus : Pionierii ți școlarii, șoi
re armonioasă și eficientă a gîrimii patriei își exprimă și cu
dului cu acțiunea, demonstrîrțd
acest prilej, în fața partidului,
că ideile izvorite din practică
a secretarului’ său 'gtțnefcal. to
acționează ca o adevărată* lumi
varășul
Nicolae
Ceaușescu,
nă a acesteia din urmă, că idei
hotărîrea fermă de a învăța și
le care cuprind și însuflețesc
munci, de a munci și învăța
masele devin ele însele o veri
pentru a deveni o generație
tabilă forță de propensiune udemnă, multilateral pregătită,
mană.
entuziastă, care să contribuie
în acest climat propice dez
cu avînt tineresc la propă
voltării gîndirii creatoare, ca
urmare a hotărîrilor cuprinse in
șirea continuă a scumpei noas
documentele partidului, a indi
tre paitrii. Republica Socialistă
cațiilor
secretarului său general,
România.
beneficiind totodată de ' îndru
marea directă, atentă si neobo
sită a tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
personalitate care înmănunchea
ză în chip strălucit calitățile omului politic eu cele ale omului
de știință, activitatea din dome
ConștiențI de marile răspun
niul științelor sociale din țara
deri ce ne revin, raportăm
noastră a înregistrat, an după
congresului ca institutul nos
tru, împreună cu colectivele de
oameni ai muncii din unitățile
miniere nemetalifere au realizat
sarcinile cincinalului 1981—1985,
prevederile programelor priori
tare privind asigurarea princi
palelor materii prime necesare
Am ascultat cu multă emoție
economiei. Pe baza cercetărilor
Si profund interes ampla si
efectuate de Colectivul nostru
generoasa cuvintare- a tovară
au fost puse în valoare noi ză
șului 'Nicolae Ceaușescu. secre
căminte și zone în extindere ;
tar general al partidului nos
s-au elaborat tehnologii pentru
tru. rostită în cadrul forumului
realizarea de noi produse, cum
nostru democratic, al oamenilor
sînt : grafitul cu puritate ridi
de știință si învățămînt. Ideile,
cată, argile pentru emailuri și
tezele si sarcinile cuprinse în
alte materii prime neeasare in
această strălucită expunere vor
dustriei chimice și farmaceu
constitui pentru noi toti un ve
tice. Eficiența economică a lu
ritabil document programatic,
crărilor de cercetare, valorifi
care va asigura cercetării știin
cate in actualul cincinal, s-a
țifice si învățămîntului în
materializat într-un spor de
scrierea cu fermitate Pe coor
producție in valoare de 980 mi
donatele
profunzimii și eficien
lioane lei, în reducerea anuală
tei revoluției tehnico-stiintifia cheltuielilor de producție cu
ce. în consens cu sarcinile sta
30 milioane lei, a importurilor
bilite de Congresul al XIII-lea
cu 230 milioane lei, a consumu
al partidului.
lui de metal cu 500 tone și ce
lui de combustibil cu 1 000 tone.
Beneficiind de îndrumările si
în continuare, vorbitorul a
exemplul strălucit ale tovarășei
«pus :
academician
doctor
inginer
în lumina orientărilor și
Elena Ceaușescu. savant recu
șarcinilor cuprinse in expu
noscut pe toate meridianele lu
nerea
secretarului
general
mii. proeminentă personalitate
al partidului, tovarășul
a vieții politice, ne facem o
Nicolae Ceaușescu. vom acționa
datorie de onoare din a-i expri
cu hotărîre, încă din primul an
ma omagiul nostru
fierbinte
al viitorului cincinal, pentru fi
pentru valoroasa contribuție la
nalizarea tehnologiilor cave să
dezvoltarea si modernizarea
asigure deschiderea mai rapidă
fără precedent a științei și invăa noilor exploatări și cîmpuri
tămîntulul din tara noastră. Cei
miniere situate în condiții grele
aproape o mie de specialiști ai
de zăcămînt, asimilarea produ
Institutului central de matema
selor ce se importă și a celor
tică muncesc, cu dăruire pentru
care contribuie la dezvoltarea
a răspunde prin fapte în fata
tehnicilor de vîrf, pentru intro
partidului, a poporului de ca
ducerea în circuitul economic a
litatea creației matematice ro
unor noi produse nemetalifere
mânești. de poziția pe care școa
refractare și îmbunătățirea cali
la matematică românească o
tății acestora.
ocupă în lumea matematică in
în numele specialiștilor, al
ternațională. de gradul în care
tuturor oamenilor muncii din
aceasta participă la dezvoltarea
institut, a încheiat vorbitorul,
celorlalte științe, de contribuția
asigur congresul, pe dum
ei la realizarea diferitelor pro
neavoastră, mult stimată tova
grame de mare intereș national
rășă Elena Ceaușescu, că vom
privind dezvoltarea economică
acționa cu înaltă dăruire și răs
și socială a patriei.
pundere patriotică pentru în
în activitatea noastră, a ma
făptuirea neabătută a sarcinilor
tematicienilor. un rol deosebit
ce ne revin din documentele
îl are principala noastră unita
Congresului al XIII-lea al par
te de cercetare. Secția de ma
tidului și din programele prio
tematică, integrată in Institutul
ritare, sporindu-ne contribuția
național de aviație București,
creatoare la progresul și înflo
Un rol important in cercetarea
rirea continuă a patriei noastre
matematică îl au. de asemenea,
socialiste. Aș dori să subliniez
catedrele de profil din institutele
și eu însemnătatea majoră a
de învătămint superior, care cu
cerinței exprimate de la tribuna
prind peste două treimi din nu
acestui înalt forum democratic
mărul celor ce alcătuiesc forța
al științei și invățămîntului. de
de
cercetare matematică româ
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
nească.
privind necesitatea încetării
Refesindu-se la realizările din
grabnice a cursei înarmărilor. în
ultimii ani. vorbitorul a relevat
care se irosesc anual imense
faptul că s-au obtinut rezultate
resurse materiale. Popoarele
originale deosebit de apreciate
lumii sînt vital interesate ca
în unele domenii. în special în
toate resursele de care dispune
teoria operatorilor si algebrelor
orfîenirea să fie puse numai și
de operatori. în teoria sisteme
numai in slujba dezvoltării,
progresului șl civilizației.
lor dinamice si a inegalităților

an. o evidentă și puternică dez
voltare. Cercetările economice,
filozofice, politologice, juridice,
sociologice și psihopedagogice
sint orientate — în tot mai mare
măsură — în direcția studierii
fenomenelor și proceselor actua
le ale vieții noastre sociale, po
litice și culturale, ale creației
de valori materiale și spirituale,
ale afirmării și dezvoltării unei
noi conștiințe umane.
Activitatea din acest ultim
cincinal s-a materializat în nu
meroase lucrări fundamentale,
s-a finalizat în studii, sinteze,
monografii, manuale si cursuri
destinate diferitelor forme de
învătămint care, prin conținutul
si nivelul lor teoretic, reflectă
mai profund schimbările produ
se în structura social-economică
a tării, aduc o contribuție tot
mai însemnată la studierea pro
blemelor fundamentale ale fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, la generali
zarea experienței inedite a con
strucției socialismului în Româ
nia. la perfectionarea predării
științelor sociale în învătămintul liceal si superior.
Arătînd că o serie de cerce
tări din domeniul științelor so
ciale sînt încă tributare unui
orizont teoretic îngust, nu au o
finalitate clară, vorbitorul a
spus : Nouă, celor ce lucrăm in
domeniul științelor sociale, ne
revine obligația de a acționa
mal ferm pentru eliminarea
pulverizării tematice a cercetă
rilor. pentru integrarea mai
profundă a cercetării cu învătămîntul si practica, pentru con
centrarea forțelor în direcțiile
prioritare indicate de condu
cerea partidului. Trebuie să
abordăm cu mai multă forță si
capacitate de înțelegere proble
mele privind perfectionarea
si adîncirea continuă a demo
crației socialiste, autoconducerea si autogestiunea. noile func
ții ale partidului si statului, ac
țiunea legilor dialecticii în etapa
actuală de dezvoltare a societă
ții noastre, căile de cristalizare
a conștiinței revoluționare a
omului nou. ale eticii si echită
ții socialiste.
Astăzi. într-un moment de
ascuțire a contradicțiilor ne
plan mondial, asistăm la o in
tensificare a campaniei antico
muniste. a luptei ideologice îm
potriva țărilor socialiste, a so
cialismului în general. Sarcina
’noastră, a tuturor celor ce ac
ționăm în domeniul științelor
sociale, este de a spori caracte
rul militant, combativ, al lu
crărilor noastre, de a da ripostă
hotărîtă. cu forța ideilor izvori
te din fapte, acelora care în
cearcă să răstălmăcească istoria
noastră trecută și prezentă, să
întunece intr-un fel sau altul
strălucitele înfăptuiri revoluțio
nare obținute, sub conducerea
înțeleaptă a partidului, a secre
tarului său .general, de întregul
nostru ponor.
Asigur congresul — a spus in
încheiere vorbitorul — că toti
cei ce lucrăm în domeniul ști
ințelor sociale vom acționa cu
întreaga energie pentru înfăp
tuirea programelor adoptate, că
nu vom precupeți nici un
efort în realizarea hotărîri
lor celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, a orientă
rilor si indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu. aducindu-ne
în acest fel o contribuție sporită
la înfăptuirea politicii interne
Si externe a partidului si sta
tului nostru. Ia ridicarea Româ
niei ne trepte tot mai înalte
ale culturii si civilizației socia
liste.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
NICU BOBOC
variationale. in algebră si ana
liza complexă, in teoria poten
țialului si in studiul proceselor
stochastice. in statistica mate
matică. in studiul unor proble
me din termomecanică. in unele
domenii care tin de informatica
teoretică. In aceste domenii ale
cercetării fundamentale, mate
matica românească ocupă de pe
acum poziții avansate, iar in
unele din ele chiar poziții de
virf. în același timp, au fost
obținute rezultate importante si
în domeniul aplicativ, prin
participarea la realizarea unor
programe privind perfecționarea
metodologiilor
prospecțiunilor
geofizice, a exploatărilor minie
re, realizarea de noi tehnologii
in prelucrarea metalelor. în stu
dierea asa-numitelor materiale
compozite. Totodată, am acor
dat o deosebită atentie valorifi
cării rezultatelor cercetării in
învătămint. direct in procesul
de pregătire si specializare a ca
drelor în domeniul matematicii.
In acest sens. în fiecare an. un
mare număr de cercetători de la
Secj.ia de matematică din Insti
tutul național de aviație Bucu
rești au tinut cursuri, seminarii.
laboratoare cu studenții la Fa
cultatea de matematică din
București si au realizat, in co
mun cu cadrele didactice, semi
narii științifice de cercetare sau
cercuri științifice pentru ini
țierea în cercetarea științifică a
Studenților. De asemenea, anual,
un număr de cadre didactice au
realizat stagii în cercetare în
cadrul acestei secții de mate
matică, participînd la realizarea
unor programe de cercetare ale
acesteia. Ne propunem să lăr
gim această formă de integrare,
care reprezintă in momentul de
fată un factor pozitiv ce este de
natură să amplifice contribuția
cadrelor didactice în cercetare,
precum și pe aceea a cercetăto
rilor în învătămint, in procesul
formării cadrelor cu studii su
perioare.
Fără a diminua rezultatele
obținute, sintem conștienti că
avem încă rămineri în urmă în
unele domenii ale matematicii,
comparativ cu nivelul existent
pe plan mondial, că nu întreaga
forță de cercetare a Institutu
lui central de matematică este
suficient de activă, că nu parti
cipăm în suficientă măsură, cu
un grad ridicat de eficiență, la
realizarea unor programe de
mare interes national, că nu am
(Continuare în pag. a V-a)
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Excelenței Sale
Șeic ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN

către oamenii de știință, de cultură

Președintele Emiratelor Arabe Unite

și cadrele didactice din întreaga lume
pentru colaborare, dezarmare și pace
(Urmare din pag. I)

devină cu adevărat un bun al în
tregii omeniri.
Așa cum demonstrează cercetă
rile unor reputați oameni de știin
ță, uriașele fonduri alocate în pre
zent pentru înarmare nu numai că
măresc continuu pericolul distruge
rii civilizației, dar au in același
timp o influentă nefastă directă
asupra situației economice genera
le, cu toate consecințele asupra ni
velului de trai al populației, în pri
mul rînd din țările în curs de dez
voltare, dar și din țările dezvolta
te. De aceea, susținem cu toată con
vingerea propunerea președintelui
României privind trecerea la redu
cerea cheltuielilor militare și alo
carea fondurilor eliberate în acest
mod — sau cel puțin a unei părți
a acestora — în scopul soluționării
unor probleme economico-sociale
acute, de care depinde însuși vii
torul omenirii.
Adresăm oamenilor de stiintă,
cultură si de invătămînt de pre
tutindeni apelul de a face totul
pentru ca imensul potential al ști
inței si tehnicii moderne să fie pus
în folosul lichidării decalaielor din
tre țările bogate si sărace, al eradicării foametei si malnutritiei de
pe întinse zone ale globului, al
descoperirii de noi resurse energe
tice si de materii prime, al com
baterii unor boli care continuă să
secere milioane de vieți omenești,
ca si în folosul protecției mediu
lui inconiurător în beneficiul ge
nerațiilor prezente si viitoare.
Profund interesat! în asigurarea
unui viitor pașnic copiilor si ti

nerilor. viitorul Insusi al omenirii,
adresăm o înflăcărată chemare sluiitorilor scolii de ne întreg cuprin
sul planetei noastre de a-si spori
eforturile pentru educarea tinerelor
vlăstare in spiritul înțelegerii si
conlucrării între ponoare, pentru
formarea lor ca militanti activi
pentru triumful cauzei progresului
si păcii in lume.
Chemăm oamenii de stiintă. cul
tură si de invătămint de pretutin
deni ca. uniți intr-un puternic
front al rațiunii, să milităm pen
tru o pace viabilă. întemeiată ne
garantarea mutuală si universală a
securității egale a tuturor națiuni
lor. ne orinciniile dreotului inter
national si coexistentei casnice,
sorii inită pe o dezarmare oină la
cel mai scăzut nivel posibil, pe un
nou si mai eficient efort de edifi
care a încrederii reciproce, ne voin
ța politică de bună înțelegere a tu
turor națiunilor suverane ce alcă
tuiesc lumea interdependentă in
care trăim. Să facem ascultate
voința, argumentele si soluțiile
noastre la Organizația Națiunilor
Unite. în toate componentele siste
mului international de negocieri —
la New York ca si la Stockholm,
Ia Geneva ca si la Viena — în toa
te forurile si împrejurările în care
se dezbat problemele făuririi unei
lumi fără războaie, a unei lumi
mai bune si mai drepte.
Răspunzind chemării președinte
lui său. academician doctor inginer
Elena Ceausescu — promotor
activ al stiintei în folosul dezvol
tării si păcii — Comitetul nationai român „Oamenii de stiintă si
pacea" isi va intensifica colaborarea

cu organizații similare, cu alte fo
ruri ale oamenilor de stiintă de
pretutindeni, cu toate forțele pro
gresiste din lume ce militează pen
tru cauza Păcii si securității mon
diale.
Avem ferma convingere că unindu-ne forțele, intensificând conlu
crarea pe toate planurile, stiintă.
cultura, invătămintul vor deveni
mijloace puternice pentru asigu
rarea Păcii, securității si colabo
rării pe planeta noastră.
Asigurăm toate popoarele lumii
că vor avea întotdeauna în oame
nii de stiintă. de cultură si de in
vătămînt din România militanti
neobositi pentru o lume fără răz
boaie. pentru o lume în care fie
care națiune să se poată dezvol
ta liber si independent, pentru o
lume a păcii si colaborării între
toate națiunile.
Să ne facem datoria față de pro’pria noastră conștiință, fată de
contemporanii noștri, fată de co
mandamentele supreme ale umani
tății. să oferim copiilor si tinere
tului. întregii omeniri o perspec
tivă pe măsura aspirațiilor lor
scumpe, să dovedim că sîntem la
înălțimea a tot ceea ce a creat mai
de preț civilizația umană de-a lun
gul secolelor.
Avem ferma convingere că po
poarele unite de conștiința desti
nului lor comun ne această Plane
tă cot si trebuie să aducă o con
tribuție hotărîtoare la schimbarea
cursului actual al evenimentelor, ia
destindere si colaborare, la asigu
rarea triumfului bunei înțelegeri,
încrederii, securității si păcii pe
Pămint.

Aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul pri
lej de a vă adresa cordiale felicitări, urări de sănătate și fericire personală,
iar poporului prieten al Emiratelor Arabe Unite, pace si prosperitate.
Exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor continua să se
dezvolte în viitor, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțe
legerii în lume,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Cu 14 ani în urmă,
Ia 2 decembrie 1971,
pe harta politică a lu
mii își făcea apariția
un nou stat indepen
dent.: Emiratele Arabe
Unite. Rezultat din
reunirea a șapte mici
teritorii, cu o supra
față totală de 83 600
kmp și o populație de
aproximativ un mi
lion de locuitori, tinărul stat dispune de
imense rezerve de ți
ței, evaluate la peste
3 miliarde tone. Ex
ploatarea „aurului ne
gru" a început la
sfîrșitul anilor cinci
zeci, cind teritoriul
respectiv se afla încă
sub dominație colo
nială, și a luat un
deosebit avînt în pe
rioada ce a urmat
proclamării indepen
denței. Astăzi, Emira

găsit cele mai bune soluții pen
tru o conlucrare eficientă, multidisciplinară, cu alte colective
de cercetare.
Avem răspunderi mari în bă
tălia pentru o competitivitate
sporită a inteligentei românești
si ne angajăm ca. organizindu-ne mai bine munca, întărind
mai mult coeziunea forțelor
noastre de cercetare, să obți
nem rezultatele pe care parti
dul. întregul nostru popor le aș
teaptă de la școala matematică
românească.
Exprimind deplinul acord cu

documentele dezbătute în con
gres, vorbitorul a dat glas in
încheiere sentimentelor de re
cunoștință pe care cercetătorii
din domeniul matematicii le nu
tresc față de partid și condu
cătorul său, hotărîril lor fer
me de a-și face in mod exem
plar datoria fată de patrie, formind matematicieni bine pre
gătiți. devotați cauzei socialis
mului. contribuind mai mult la
afirmarea plenară a scolii ma
tematice românești pe plan
mondial, pe măsura condițiilor
create cu atita generozitate de
partidul și statul nostru.

CUV1NTUL TOVARĂȘEI
VALENTINA DAN
Cu legitimă satisfacție și pro
fundă mindrie patriotică, am
ascultat cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, președin
tele tării, ctitorul celei mai glo
rioase epoci a României socia
liste. Tezele și orientările de
inestimabilă valoare teoretică și
practică expuse cu acest prilej
constituie un cuprinzător pro
gram de perfecționare a între
gii activități instructiv-educative, de ridicare a învățămîntului de toate gradele pe noi
trepte de eficiență socială. Mo
bilizate de aceste luminoase
idei, care conferă noi răspun
deri și o demnitate sporită ac
tivității din invătămînt și cer
cetare, cadrele didactice și stu
denții universității gălătene. or
ganele de conducere colectivă,
asemenea slujitorilor școlii din
întreaga țară, se angajează pen
tru traducerea în viată a hotăririlor Congresului al XIII-lea
al partidului, acordînd o atenție
prioritară perfecționării pro
cesului de învățămint. adîncirii
integrării acestuia cu cerceta
rea ștlnițifică și producția, pre
gătirii multilaterale, de înaltă
calitate, a viitorilor specialiști.
Referindu-se la rezultatele
concrete ale eforturilor depuse
pînă acum, vorbitoarea a rele
vat că universitatea gălățeană a
dat industriei țării in ultimii 5
ani peste 5 600 absolvenți bine
pregătiți, a realizat numeroase
teme de cercetare pe bază de
contract din planul național
unic și din planurile departa
mentale. care au contribuit la
soluționarea unor probleme
prioritare ale economiei româ
nești. în intreaga noastră acti
vitate — a spus vorbitoarea —
am simțit îndrumarea și spriji
nul statornic ale tovarășei aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu, pentru care expri
măm și cu acest ( prilej senti
mentele noastre de gratitudine
și fierbinte recunoștință.
Urmare a investițiilor impor
tante puse la dispoziție de
partid și popor și a eforturilor
proprii de autodotare. ne-am
asjgurat o bază materială pu
ternică și funcțională, capabilă
să susțină eficient procesul de
formare a viitorilor specialiști
in ramuri de virf precum :
construcții navale, metalurgie,
tehnologia și chimia produselor
alimentare, tehnica piscicolă.
Pornind de la rezultatele obți
nute, ne angajăm să asigurăm
întregii baze materiale de care
dispunem, precum și potenția
lului creator al universității
noastre o utilizare superioară,
eficientă, să îmbunătățim și să
modernizăm tehnologiile didac
tice. cu precădere cele pentru
învățămîntul seral. Vom acțio
na cu fermitate pentru îmbu

tv
11.30 Telex
11.35 Lumea copiilor • Telefilmoteca de ghiozdan (color).
Ștefan cei Mare
Vaslui
1475. Producție a Casei de
filme cinci. Episodul l
12,40 Din cununa cîntecului româ
nesc (color). Muzică popu
lară

mente supuse dezbaterii și aprobării congresului nostru.
Așa cum ne-a indicat tovară
șul Nicolae Ceaușescu în cuvân
tarea de o excepțională însem
nătate pentru destinul științei
și învățămintului românesc,
rostită la actualul congres, acordînd in continuare o atenție
deosebită pregătirii profesiona
le și științifice a studenților,
vom acționa mai energic pen
tru formarea conștiinței patrio
tice și revoluționare a tineretu
lui . studios, pentru educarea acestuia în spiritul muneii pline
de abnegație, pusă în slujba în
floririi continue a patriei so
cialiste.

tele Arabe Unite au
o producție de aproa
pe 100 milioane tone
anual, numărindu-se
printre principalii ex
portatori de petrol ai
lumii. Cu fondurile
rezultate din comer
cializarea acestei bo
gății naturale a fost
declanșată o intensă
acțiune în vederea di
versificării economiei
naționale, ceea ce a
schimbat radical înfă
țișarea vechii regiuni
de coastă. în locul
micilor așezări pescă
rești de odinioară au
luat ființă orașe mo
derne, porturi
de
mare capacitate, com
binate petrochimice, o
uzină siderurgică ș.a.
Dintre unitățile eco
nomice puse în func
țiune în ultimii ani se

detașează, fără îndo
ială, marele complex
petrochimic de la Ruwais, situat la 250 km
vest de capitală, una
din cele mai moderne
unități de acest fel
din zona Golfului.
Animat de senti
mente de prietenie
față de
popoarele
arabe, poporul român
urmărește cu interes
și simpatie realizările
obținute de Emiratele
Arabe Unite pe linia
dezvoltării economice
și sociale, a făuririi
unei vieți înfloritoare.
Relațiile dintre cele
două țări cunosc un
curs ascendent, înscriindu-se ca o con
tribuție concretă la
cauza colaborării in
ternaționale, a apro
pierii între popoare.

Plecarea delegației Partidului Comunist din Norvegia
Simbătă a părăsit Capitala dele
gația Partidului Comunist din Nor
vegia. condusă de Hans Kleven,
președintele partidului, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a efectuat o
vizită in țara noastră.
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în încheiere, vorbitoarea a
dat expresie angajamentului ca
drelor didactice, studenților și
cercetătorilor din universitatea
gălățeană de a munci fără pre
get, cu răspundere comunistă și
angajare patriotică, pentru a
transpune în viață indicațiile
cuprinse in strălucita cuvintare
rostită
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, în des
chiderea Congresului științei și
învățămintului, pentru a con
tribui, in felul acesta, la reali
zarea integrală a programelor
complexe de dezvoltare economico-socială a patriei noastre.
România socialistă.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION BUZESCU

nătățirea pregătirii studenților
la disciplinele fundamentale,
pentru formarea gîndirii lor
economice, însușirea tehnologii
lor de prelucrare cu consumuri
reduse de materii prime și
energie, a modalităților de va
lorificare a resurselor secunda
re și refolosibile.
Acționînd mai ferm și mai
sistematic pentru organizarea
superioară a practicii producti
ve a studenților la secția de
microproducție cu pțofil com
plex, mecanic și metalurgic, la
stațiile-pilot ale Facultății de
tehnologia și chimia produselor
alimentare și tehnica piscicolă,
precum și în celelalte locuri de
practică, ne angajăm să ridi
căm. simțitor nivelul însușirii
de către studenți a unor tehno
logii moderne și echipamente
complexe, inclusiv a metodelor
moderne de calcul.
Informăm congresul că, în
lumina indicațiilor și orientări
lor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cercetarea
științifică din universitatea gă
lățeană este axată pe domenii
prioritare vizînd rezolvarea
unor teme de mare interes ști
ințific. cu implicații în econo
mia națională, cum sint : asi
milarea de noi mărci de oțeluri
cu caracteristici superioare pen
tru platforma de foraj marin și
centrale nucleare ; elaborarea
de aliaje speciale pentru lagăre
de laminor : proiectarea unor
forme optime la nave si deter
minarea parametrilor optimi ai
propulsoarelor : creșterea fia
bilității utilajelor metalurgice
prin îmbunătățirea și raționali
zarea lubrifierii lor ; realizarea
de tehnologii și utilaie de per
formanță pentru industria ali
mentară și tehnică piscicolă. în
acest cadru, ne propunem să
accentuăm preocupările pentru
rezolvarea unor programe prio
ritare în domenii ca : automati
zarea, robotizarea si conducerea
cu calculatorul a proceselor teh
nologice ; noi tehnologii cu con
sumuri minime de combustibili
și energic ; tehnologii de prelu
crare pe mașini cu comandă
numerică ; materiale noi pentru
industrie.
Considerăm și noi că o în
semnătate primordială în ridi
carea calității întregii noastre
activități va avea crearea Con
siliului Național al Științei și
învățămintului — care va per
mite realizarea unei mai orga
nice legături
între cercetare,
învățămint și producție, mai
buna unire a eforturilor, și con
centrarea forțelor pe probleme
fundamentale ale construcției
socialismului și comunismului
îh tara noastră. Sîntem. de asemenea, intru totul de acord și
cu conținutul celorlalte docu

Excepționala cuvintare rostită
de mult iubitul si stimatul nos
tru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. in prima zi
a lucrărilor congresului, jalo
nează pe o lungă perioadă dez
voltarea stiintei și tehnologici
naționale, rolul lor tot ma’ im
portant în înfăptuirea Progra
mului partidului de edif-care a
societății socialiste multilateral
dezvoltate.
Vă rog să-mi permiteți, si
cu această ocazie, să dau glas,
cu adine respect, sentimentelor
dc mindrie patriotică si aleasă
prețuire pe care cercetătorii,
toti oamenii muncii din Institu
tul national de motoare termice,
asemenea întregului nostru po
por. Ic poartă secretarului ge
neral al partidului pentru con
cepția sa revoluționară privind
rolul si locul stiintei în lumea
de astăzi, pentru contribuția
inestimabilă pe care o aduce la
înnoirea si dinamizarea aindirii
si practicii revoluționare, la _imbogătirea tezaurului de idei al
contemporaneității, la dezvolta
rea multilaterală, liberă si inde
pendentă a României socialiste.
Ne exprimăm profunda grati
tudine pentru intreaga activita
te depusă de dumneavoastră,
mult stimată tovarășă acade
mician doctor inginer Elena
Ceaușescu. în toti acești ani de
cînd conduceți cu înaltă compe
tentă si dăruire revoluționară
destinele științei românești, care
se afirmă tot rrțai mult ca o
forță determinantă a progresu
lui economico-social al tării. Pe
plan mondial, stiintă româneas
că a cucerit astăzi un loc de
frunte, gratie personalității dum
neavoastră creatoare, de savant
eminent, recunoscut și prețuit
astăzi pe toate meridianele, fapt
atestat nu numai prin numeroa
sele si prestigioasele titluri ști
ințifice acordate de foruri aca
demice de tradiție si autoritate
de peste hotare, ci si prin inclu
derea originalei dumneavoastră
opere științifice în circuitul in
ternațional al valorilor gîndirii
universale.
Raportez congresului că In
stitutul national de motoare ter
mice. înființat cu 10 ani in
urmă, din inițiativa secretarului
general al partidului, a reușit
să-si aducă o contribuție impor
tantă la dezvoltarea construcției
de mașini si utilaie. motoarele
termice echipind numeroase pro
duse utilizate in propulsia te
restră. navală si aeriană, in ma
rile lucrări de construcții. în
agricultură, in extracția de pe
trol. gaze, cărbune si minereuri,
în producerea de energie elec
trică. in acționările industriale
si gospodărești. Contribuția in
stitutului s-a materializat în
realizarea a 40 tipuri de motoa

re noi. 8 tipuri de motoare per
fecționate, a unui nou tip de
automobil popular, fiind, tot
odată, în curs de dezvoltare sau
de omologare un mare număr
de motoare dintr-o nouă gene
rație.
în continuare, vorbitorul, mentionînd unele neajunsuri din
activitatea institutului, a spus :
Putem afirma că institutul nos
tru a acumulat experiența ne
cesară și a atins gradul de teh
nicitate propice indeplinirii
complexelor sarcini ce-i revin
în noul cincinal, corespunzător
Programului de cercetare știin
țifică si dezvoltare tehnologică,
elaborat sub directa îndrumare
a tovarășei academicians doctor
inginer Elena Ceaușescu. Ne
vom concentra eforturile în di
recția promovării celor mai
înaintate tehnologii de realizare
a motoarelor termice. In mod
prioritar, vom urmări reducerea
consumului specific de combus
tibili si energie, ridicarea cali
tății si fiabilității produselor,
micșorarea gradului de poluare
în scopul protecției mediului si
a omului, precum si generaliza
rea tipizării si unificării mo
toarelor si componentelor lor.
Vom amplifica cercetările pen
tru folosirea combustibililor grei,
a amestecurilor de hidrocarburi
cu produși. oxigenați, a gazului
natural, a biogazului și a hi
drogenului.
Asigur congresul — a arătat
îh încheiere vorbitorul — că
vom acționa cu fermitate si dă
ruire revoluționară pentru în
făptuirea indicațiilor si orientă
rilor de o deosebită valoare ne
care le-am primit cu prilejul
numeroaselor vizite de lucru
efectuate de secretarul general
al partidului în institutul nos
tru. precum si a programului de
acțiune cuprins in expunerea
magistrală ă conducătorului
partidului si statului, avînd de
plina convingere că ne vom
aduce astfel o contribuție mai
mare la dezvoltarea intensivă a
economiei naționale, la ir făptui
rea hotăririlor Congresului al
XIII-lea. la ascensiunea patriei
noastre ne drumul progresului
si civilizației.
însusindu-ne cu totii conclu
ziile din pătrunzătoarea analiză
făcută situației internaționale
în expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. ne expri
măm. totodată. întreaga adeziu
ne la politica externă a parti-dului si statului nostru, care. în
spiritul preocpoării consecvente
fată de idealurile de pace si
progres ale poporului nostru, ale
întregii omeniri, promovează
transpunerea neabătută in viată
a obiectivelor prioritare ale
dezarmării și dezvoltării.

13.00 Album duminical (partial
color) • Cu glasul inimii.
Moment poetic dedicat Uni
rii • Chemare către vis îm
plinit • Carte pentru minte.
Inimă și literatură. Reportaj
• Pe strămoșescul plai. Me
lodii populare • Telesport
• Pagini din Istoria filmului
• Cotidianul în 600 de secun
de • Secvența telespectato
rului
14.45 „Unirea națiunea a făcut-o!“
(color)
15,00 închiderea programului

19.00 Telejurnal
19,20 67 de ani de 1a făurirea sta
tului național unitar român
• Unitatea — măreț ideal șl
Împlinire istorică (color)
19.40 Imn unității (color). Specta
col
llterar-muzical-coregraflc realizat In colaborare cu
Consiliul Culturii si Educa
ției Socialiste
20.40 Teatru TV (color). Frații,
Partea a doua : Dimineața
peste Carpați
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI. 2 DECEMBRIE

20.00 Telejurnal
20.20 orizont tehnlco-ștllntlflc. Ști
ința — forță motrice a pro
gresului economico-social. In
spiritul orientărilor și hotă
ririlor Congresului științei și
Învățămintului
20.35 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman foileton (color) „Wag
ner". Episodul 5
21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost salutați de tovară
șul Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
(Agerpres)

CENTRAFRICANE
Excelenței Sale
General de armată ANDRE KOLINGBA
Președintele Republicii Centrafricane
Șef al statului și al guvernului
Cu prilejul sărbătoririi a 27 de ani de la proclamarea Republicii Centra
fricane. vă adresez, in numele poporului și guvernului român, precum și al
meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări.
Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare existente între
țările noastre se vor dezvolta și diversifica tot mai mult, spre binele popoare
lor român si centrafrican. al cauzei păcii, independenței naționale, colabo
rării si înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
La 1 decembrie, po
porul,
centrafrican
sărbătorește ziua sa
națională. Se împli
nesc 27 de ani de la
importantul act al
proclamării
republi
cii, care a pus capăt
unei lungi perioade
de dominație colonia
lă și a marcat începu
tul unor eforturi sus
ținute în vederea li
chidării . înapoierii economice
moștenite
din trecut, a făuririi
unei vieți noi.
Pentru
valorifica
rea bogățiilor țării,
în anii , care au tre
cut de la procla
marea independentei
au fost luate un

șir de măsuri, care au
dus la punerea baze
lor unej industrii pro
prii și la dezvoltarea
altor sectoare ale eco
nomiei naționale. Ast
fel, au fosț construite
o uzină de înnobilare
a minereului de ura
niu, fabrici textile, de
prelucrare a produse
lor alimentare, s-au
întreprins lucrări de
amenajare a unor
cursuri' de apă, s-a
extins rețeaua rutie
ră. Una dintre cele
mai importante reali
zări ale acestui an o
constituie inaugura
rea axei rutiere Berberati — Nola —

vremea
Institutul <le meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 1 decembrie, ora 20 — 4 de
cembrie. ora 20. In țară : Vremea va
fi rece, mal ales în prima parte a in
tervalului. Cerul va fi schimbător, cu
înnorărl mai accentuate in Crlșana,

Transilvania, Maramureș șl Moldova,
unde vor cădea precipitații locale, mai
ales sub formă de ninsoare. In rest,
precipitații Izolate. Vint slab plnâ ia
moderat, cu unele intensificări in estul
tării, în a doua parte a intervalului.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 13 și minus 3 grade, local
mai coborîte în primele nopți în Mol
dova și Transilvania, iar cele maxime
intre minus 5 șl plus 5 grade. Dimi
neața. ceată locală.

În fața științei și învățămintului

LUMINOASE PERSPECTIVE, 1 INSURHITOR PROGRAM
DE MUNCA, DE ACȚIUNE REVOLDTIDNARA
(Urmare din pag. I)

tă cerință, să acționeze cti fermi
tate ca ea să fie îndeplinită in
societatea noastră socialistă.
Noua etapă deschisă de Congre
sul al XIII-lea presupune anga
jarea deplină a cercetării științi
fice în realizarea viitorului plan
cincinal și a perspectivelor pînă
în anul 2 000. Așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cerința ca pînă în 1990 produsele
industriei românești să fie la ni
velul celor mai bune realizări pe
planul mondial, iar în unele do
menii să depășească acest nivel
va putea fi îndeplinită numai prin
intensificarea activității de creație
științifică. De aici, în primul rînd,
se desprinde imperativul organiză
rii întregii vieți economico-sociale
din patria noastră pe baza celor
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, ale cunoașterii umane în ge
neral.
Cercetării științifice i se conferă,
în actuala etapă, așa cum a arătat
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un
rol principal în perfecționarea și
buna funcționare a sistemului na
țional energetic ; în dezvoltarea
bazei proprii de materii prime și
materiale ; în realizarea de noi
mașini și utilaje multifuncționale,
cu grad înalt de automatizare,
care să asigure reducerea consu
murilor energetice și de materii
prime ; în înfăptuirea programu
lui de automatizare, electronizare
și robotizare a producției. Tot
odată, ii sporesc sarcinile jn agri
cultură, unde i se cere să-și aducă
o contribuție deosebită la crește
rea potențialului productiv al pămîntului, la crearea de noi soiuri
și semințe de plante de mare pro
ductivitate, rezistente la ger și
secetă, de noi rase superioare de
animale. Atribuții de cea mai
mare importanță ii revin cerce
tării științifice și în creșterea efi
cienței economice, a rentabilității,
în aplicarea noului mecanism
economico-financiar. în perfecțio
narea întregii , activități de con
ducere și planificare economicosocială.
Secretarul general al partidului
s-a referit pe larg, în cuvintarea
sa, la strategia muncii științifice.
Din această perspectivă, a eviden
țiat necesitatea unei strînse împle
tiri a cercetărilor aplicative cu
cercetarea științifică fundamentală,
în aceeași ordine de idei, se în
scrie sublinierea unei cerințe afla
te în fața științelor sociale, de a
aprofunda noile fenomene econo
mice și sociale, de a sesiza
noile legități care apar în
‘dezvoltarea societății. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a relevat ade
vărul că „socialismul științific nu
a dat răspunsuri problemelor o
dată pentru totdeauna", ceea ce
impune o activitate continuă spre
a fi sesizate la timp noile feno
mene economice, pentru a se ac
ționa in deplină concordanță cu
realitatea, cu viața.
In ceea ce privește rolul școlii,
al instituțiilor de învățămint dc
toate gradele in înfăptuirea hotă
ririlor Congresului al XIII-lea,
secretarul general al partidului a
arătat că socialismul construindu-se cu oamenii și pentru oa
meni trebuie făcut totul „pentru
ridicarea continuă a pregătirii lor
profesionale și tehnice, a nivelului
general de conștiință revoluționară,
socialistă". Așadar, se impune să
fie întărită legătura indisolubilă
a științei cu învățămîntul și pro
ducția : să se asigure, in școlile de
toate gradele, educarea tineretului
în spiritul dragostei față de mun
că ; să se acționeze stăruitor pen
tru formarea omului nou, cu înal

tă conștiință revoluționară. Se im
pune, pe planul educației revolu
ționare din școli și facultăți, înar
marea tineretului nu numai cu teze
generale despre socialism și co
munism, dar și cu noi cuceriri ale
științei în toate domeniile. Pentru
că, așa cum a arătat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, „numai un ase
menea tineret și numai asemenea
oameni pot fi cu adevărat comu
niști, pot asigura victoria comunis
mului in tara noastră".
Marea răspundere ce revine în
vățămintului, cadrelor . didactice,
organizațiilor de tiperet din școli
și facultăți, de a forma tineri ca
pabili să stăpînească și să dezvol
te tehnica modernă, să se integreze
cu bune rezultate în munca între
gului popor se împletește strîns cu
îndatorirea fundamentală de a
contribui activ Ia cultivarea tră
săturilor unor cetățeni demni și de
nădejde al României socialiste.
Menirea umanistă a școlii se afir
mă, în principal, prin aportul la
dezvoltarea conștiinței revoluțio
nare și patriotice a elevilor și stu
denților, la cultivarea pasiunii
pentru știință și tehnică, pentru
cunoaștere in general, a respec
tului față de muncă.
Participanții la dezbaterile din
cadrul congresului, atît în plen, cit
și pc secțiuni, au subliniat cu tărie
adevărul că știința și invățămintul
din patria noastră dispun de con
diții materiale dintre cele mai
bune, de tot ce este necesar pen
tru ca, așa cum a cerut secretarul
general al partidului, să-și spo
rească substanțial contribuția la
dezvoltarea generală a patriei, la
ridicarea bunăstării materiale și
spirituale a întregului popor. Lu
crările congresului au relevat fap
tul că aceste condiții au fost asi
gurate în cei 20 de ani ai „Epocii
Ceaușescu", perioadă în care pa
tria noastră a pornit pe calea fău
ririi unui nou des-tin.
Participanții la congres au adus
un fierbinte omagiu tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei noi, socialiste, datorită căruia,
o dată cu dezvoltarea in ritmuri
.înalte a forțelor de producție, s-a
înfăptuit avîntul fără precedent al
științei românești, al învățămintului de toate gradele, s-a trecut la
integrarea școlii cu cercetarea și
producția. S-a dat vibrantă expre
sie, în cadrul lucrărilor con
gresului, recunoștinței profunde
față de secretarul general al parti
dului. pentru faptul că după Con
gresul al IX-lea științei și învăță
mintului li s-a conferit cel mai
generos statut social acordat aces
tor domenii în intreaga istorie a
României. Si pentru faptul că, în
același timp, statutul de om de
știință si de cadru didactic a dobîndit demnitatea celor mai înalte
răspunderi, a implicării directe în
asigurarea progresului economicosocial al patriei.
Participanții la congres au dat ex
presie sentimentelor de aleasă sti
mă și prețuire față de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu, pentru laborioasa acti
vitate consacrată creșterii fără
încetare a aportului științei româ
nești, invățămîntului și culturii la
realizarea marilor obiective ale
construcției socialiste ; pentru con
tribuția deosebită pe care o aduce
la dezvoltarea științei românești,
la afirmarea ei tot mai puternică
în lume.
Cerințele subliniate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, genialul con
ducător al partidului nostru comu
nist, al poporului român, în a cărui
concepție, așa cum s-a subliniat în
cadrul dezbaterilor, progresul pa
triei, fericirea, libertatea și demni
tatea poporului, dreptul Ia pace
intr-o lume mai dreaptă și mai

bună nu pot fi decit rodul cunoaș
terii, al promovării științei și in
vățămîntului, al muncii și luptei
revoluționare, se regăsesc în im
portante hotăriri, în cutezătoare
programe adoptate de congres.
Semnificativ,. în acest sens, este
faptul că documentele înaltului
forum democratic cuprind măsuri
menite să asigure valorificarea de
plină a potențialului de creație și
cercetare de care dispune țara,
continua perfecționare a invăță
mîntului, lărgirea orizontului, de
cunoaștere tehnico-științifică și de
cultură generală al viitorilor spe
cialiști. O însemnătate deosebit de
mare o are crearea unui organism
unitar — Consiliul Național al Ști
inței și învățămintului — al cărui
scop este să asigure realizarea în
condiții superioare a strategiei de
corelare strinsă a cercetării și în
vățămintului cu producția. Desem
narea, în funcția de președinte al
Consiliului Național al Științei și
învățămintului a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, reprezintă, așa cum
s-a subliniat in cadrul dezbateri
lor congresului, chezășia sigură a
înfăptuirii, la nivelul celor mai
înalte exigențe, a sarcinilor ce re
vin acestui important domeniu de
activitate.
Intr-o atmosferă de vibrantă în
suflețire patriotică, de înaltă res
ponsabilitate, participanții la Con
gresul științei și învățămintului au
adoptat textul unei însuflețitoare
telegrame adresate secretarului ge
neral ai partidului, președintele
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Sint reafirmate, în cuprinsul tele
gramei, sentimentele de nețărmu
rită dragoste și fierbinte recunoș
tință pe care, asemenea întregului
popor, toți cei ce muncesc in do
meniul științei și învățămintului
le nutresc față de secretarul ge
neral al partidului, pentru rolul
său determinant in ridicarea cer
cetării științifice la nivelul înalte
lor răspunderi ce-i revin ca forță
nemijlocită de producție. Pentru
ridicarea școlii românești la con
diția de principal factor de cultură
și civilizație în societatea noastră
socialistă. Pentru strategia cuteză
toare a participării active a știin
ței și invățămîntului la dezvoliarea
multilaterală a patriei. O dată cu
aceste sublinieri, in telegramă se
dă expresie, în numele tuturor
participanților la congres, al tutu
ror oamenilor muncii din domeniul
științei și învățămintului, angaja
mentului lor ferm de a acționa cu
toată hotărîreâ, în spiritul indica
țiilor formulate în cuvintarea
secretarului general al partidului,
pentru indeplinirea exemplară a
tuturor obiectivelor și programe
lor de viitor.
Pătrunși deopotrivă de senti
mentul înflăcărat ai mindriei pa
triotice, de simțămintul înaltei res
ponsabilități față de partid, față
de întregul popor, oamenii de ști
ință, cadrele didactice, toți lucră
torii din domeniul cercetării știin
țifice și învățămintului sint hotăriți să răspundă la chemările tova
rășului Nicolae Ceaușescu printr-o activitate tot mai rodnică,
prin muncă stăruitoare, avind de
plina convingere că munca neobo
sită, creația științifiaă, învățătura
constituie imense bogății naționale,
adevărați factori revoluționari, în
măsură să adauge noi valori so
cietății, să contribuie la funda
mentarea unui mod nou. superior
de existentă, individuală și colecti
vă, la ridicarea României pe trepte
tot mai înalte de progres și civi
lizație.

ZALĂU; Un important obiectiv pus în funcțiune
La întreprinderea electrocentrale din municipiul
Zalău a fost pusă in funcțiune înainte de termen,
o nouă capacitate de producție : cazanul de abur de
120 tone oe oră. Prin punerea in funcțiune a celui
de-al treilea cazan a crescut cota de siguranță in
exploatarea utilajelor si se asigură continuitate in
furnizarea aburului tehnologic consumatorilor. Noua
capacitate oferă posibilitatea efectuării, in condiții de
înaltă calitate, a reglaielor si ’reparațiilor planifica

Salo, în lungime de
500 km, ca parte com
ponentă a rutei transafricane Mombasa—
Lagos.
Prieten apropiat al
popoarelor
africane,
poporul român urmă
rește cu interes și
simpatie
rezultatele
poporului centrafrican
pe calea făuririi unei
vieți noi. Intre Repu
blica Socialistă Româ
nia
și
Republica
Centrafricană
s-au
statornicit relații de
prietenie și colabora
re, care se dezvoltă
In interesul ambelor
popoare, al cauzei ge
nerale a păcii și înțe
legerii.

te. în același timn. cele două turbine Dot fi încăr
cate mai mult decit în anii trecuti. producția medm
orară de energie electrică pulsată în sistemul ener
getic national cunoscind o substanțială creștere. De
notat că. la această oră. întrenrinderea se orezi-e
cu o producție, peste prevederile de Dian, de 1 150
MWh energie electrică. (Eugen Teglaș, coresponden
tul ..Scînteii").

CLUJ : Realizări
ale creației
științifice
și tehnice
în întreprinderile eco
nomice, unitățile de cer
cetare și de învățămint
din județul Cluj, activi
tatea de creație științi
fică și tehnică de masă,
circumscrisă Festivalului
național „Cîntarea Româ
niei", a cunoscut in acest an o amplă dezvol
tare. Cele mai multe obiective au vizat asimila
rea unor noi mașini, uti
laje, instalații, aparate,
materiale și tehnologii
noi, creșterea producti
vității muncii, îmbunătă
țirea parametrilor calita
tivi ai produselor, redu
cerea consumurilor de
materii prime, materiale,
combustibil și energie etectrică. De remarcat este
faptul că o contribuție
însemnată la soluționarea
obiectivelor de creație
științifică și tehnică au
adus-o cele 185 cercuri
ale inventatorilor și ino
vatorilor. (Marin Oprea).

INFORMAȚII
SPORTIVE
ÎN CADRUL „DACIADEI". la sfîrșitul acestei
săptămini, bazele sporti
ve din Capitală găzdu
iesc o serie de competiții
de masă. Astfel, se vor
desfășura întreceri do
tate cu trofeul „Cupa
de iarnă" la Școala ge
nerală nr. 128, Liceul nr.
35, Școala generală nr.
204 si Liceul nr. 2, pre
cum și la întreprinderea
„Automeeanica". Sala de
sport a Liceului „N. To
ni tza“ va fi locul de
desfășurare a Cupei „1
Decembrie", la badmin
ton, competiție la care
vor fi prezenți 200 de ti
neri bucureșteni, iar in
sectorul agricol Ilfov va
avea loc astăzi (plecarea
șl sosirea din fața liceu
lui din Brănești) „Crosul
tinerilor muncitori din
industrie și agricultură".
FOTBAL. Astăzi, in
camoionatul diviziei A
la fotbal, meciurile eta
pei a 16-a : Sportul Stu
dențesc—F.C. Argeș (sta
dion Sportul Studen
țesc) ;
Rapid—Chimia
Rm. Vîlcea (stadion Giulești) ; Corvinul—Petro
lul : S.C. Bacău—Steaua ;
Universitatea
Cluj-Napoca—F.C. Olt ; Gloria—
Dinamo ; Politehnica. Ti
mișoara—A.S.A. Tg. Mu
reș ; Universitatea Cra
iova—F.C. Bihor ; F.C.M.
Brașov—Victoria. Parti
dele vor începe Ia ora
13.

ȘAH. în turneul inter
național feminin de șah
de la Smederevska Palanka, după 11 runde
conduce > suedeza
Pia
Cramling cu 8 puncte (1),
urmată
de
poloneza
Erenska 6,5 puncte (1),
iugoslava Maximovici 6
puncte șt românca Dana
Nutu cu 5.5 puncte.
POLO. Simbătă, la Pi
tești s-a disoutat meciul
retur ai finalei „Cupei
cupelor" la polo pe apă
dintre echipele Dinamo
București și Vasas Buda
pesta. Partida s-a înche
iat la egalitate: 10—10
(3-3, 2—2, 3—3, 2—2). în
vingători în prima man
șă cu scorul de 12—11,
poloiștil de la Vasas au
intrat in posesia trofeului.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ AREPUBLICII

PREȘEDINTELE NKO CEAUSESCU
NHMUfflOl RUM CA
ACU » CflAM
Poziția ferma, responsabilă, a României, a
președintelui Nicolae Ceaușescu, în problemele
păcii și dezarmării, preocuparea de a se de
păși impasul generat de cursa nestăvilită a
înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, la
făurirea unei lumi a păcii, precum și grija de
a se crea cadrul propice dezvoltării multilate
rale a țării noastre, asigurării unui viitor lumi
nos pentru poporul român, pentru toote po
poarele lumii — puse în evidență cu pregnanță
de conducătorul partidului și statului nostru in
cuvîntarea rostită la Congresul științei și învățămîntului - au găsit un amplu ecou în presa
de peste hotare.
Mijloacele de informare în masă evidențiază

Agenția T.A.S.S. a informat în
legătură cu desfășurarea lucrărilor
Congresului științei și învățămintului. Arătind că la acest forum
au participat peste 4 000 de dele
gați, agenția s-a referit la exami
narea de către congres a rolului
științei și învățămîntului in dez
voltarea social-economică a țării,
a problemelor privind punerea în
aplicare a realizărilor din domeni
ile științei și tehnicii în vederea
dezvoltării economice a țării.
Agenția a prezentat ample ex
trase din cuvintarea rostită de
conducătorul partidului șl statului
nostru la tribuna congresului. To
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, ■ a relevat că
întilnirea la nivel înalt de la Ge
neva s-a încheiat cu o serie de re
zultate pozitive și a subliniat că
adoptarea unei Declarații comune
reprezintă un fapt foarte impor
tant in actuala situație internațio
nală deosebit de gravă — eviden
țiază T.A.S.S.
Este foarte important — a spus
președintele României — faptul că
cele două părți au căzut de acordcă intr-un război nuclear nu pot
fi învingători, că nici una din cele
două părți nu aspiră la supremația
militară — subliniază agenția.
Poporul român — ca de altfel
toate popoarele lumii —.a urmărit
cu mare atenție și • interes intilnirea dintre conducătorii Uniunii
Sovietice și Statelor Unite ale
Americii — a declarat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care s-a pro
nunțat pentru oprirea, pe timpul
tratativelor de la Geneva dintre
delegațiile U.R.S.S. și S.U.A.. a
producerii, amplasării și experi
mentării de noi arme nucleare,
precum și a oricăror acțiuni de
militarizare a Cosmosului și a sub
liniat necesitatea încetării creșterii
cheltuielilor militare. Nu ar fi oare
mai logic ca uriașele mijloace uma
ne, științifice, materiale și finan
ciare ce se irosesc pentru înarmări
să fie destinate progresului eco
nomic și social, rezolvării unor
probleme sociale chiar în țările cu
nivelul cel- mai ridicat al inarmă
rilor, precum si ajutorării țărilor
in curs de dezvoltare ? Aceasta ar
fi o contribuție hotăritoare la
cauza dezarmării și păcii, la reali
zarea unei colaborări intre toate
națiunile lumii — citează din
cuvintare agenția de presă sovie
tică.
T.A.S.S. evidențiază punctul de
vedere al României exprimat de
președintele Nicolae Ceausescu
privind necesitatea intensificării
colaborării dintre țările socialiste,
care trebuie să acționeze în comun,
cu toată puterea, pentru dezarmare
și pace.
Avind în vedere menținerea si
tuației internaționale grave. Româ
nia consideră că este necesar să se
intensifice lupta pentru dezarmare
și pace, pentru a determina oprirea
cursului periculos al evenimentelor
spre o catastrofă nucleară — sub
liniază agenția.
In cuvintarea rostită la Con
gresul științei si învățămintului din România, președintele
Nicolae Ceaușescu a afirmat că
întilnirea sovieto-americană Ia di
vei înalt de la Geneva s-a încheiat
cu o serie de rezultate pozitive, dar
a relevat faptul că problemele
fundamentale rămin nesolutionate,
— subliniază agenția CHINA
NOUA.
Președintele României a apreciat
că insăși organizarea intîlnirii și
adoptarea unei declarații comune
reprezintă un fapt foarte impor
tant in actuala situație interna
țională deosebit de gravă. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a evidențiat,
totodată, Însemnătatea faptului că
cele două părți au căzut de acord
că, intr-un război nuclear, nu pot fi
învingători, că nici una din cele
două părți nu aspiră la su
premația militară — arată agen
ția. Totuși, a afirmat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, România spera
ca la această întilnire să se ajungă
cel puțin la hotărirea de a se pune
capăt, de către cele două mari pu
teri, cursei înarmărilor. îndeosebi a
celor nucleare — adaugă China
Nouă.
Conducătorul României — conti
nuă agenția, reproducind cuvintele
tovarășului Nicolae Ceaușescu —
a întrebat în numele poporului
său : „Ce se va intimpla în conti
nuare ? Se va opri sau va conti
nua cursa înarmărilor? Se va opri
amplasarea rachetelor cu rază me
die de acțiune în Europa sau va
continua amplasarea de noi arme
nucleare ? Se vor opri oare expe
riențele nucleare ? Din moment ce

aprecierile președintelui Nicolae Ceaușescu cu
privire la întîlnirea sovieto-americană la nivel
înalt de la Geneva, sublinierea de către șeful
statului român a necesității ca în perioada ur
mătoare să fie adoptate măsuri concrete, prac
tice pe linia încetării cursei inarmărilor, a tre
cerii la dezarmare, în primul rind la dezarma
rea nucleară, astfel încît să poată fi asigurat
dreptul cel mai de preț al omenirii, dreptul la
viață, la libertate, intr-o lume fipsită de perico
lul războiului.
Presa face, totodată, referiri la importanța
lucrărilor Congresului științei și învățămîntului
pentru dezvoltarea viitoare economică și so
cială a României," la rolul științei și tehnologiei

ambele state propun o reducere
substanțială a armamentelor nu
cleare, se va trece oare la redu
cerea cheltuielilor militare, deosebit
de mari ?“.
Este evidențiată. de aseme
nea.
aprecierea
președintelui
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia
numai în condițiile in care, într-un
timp relativ scurt, se vor realiza
acorduri acceptabile pentru ambele
părți și se va trece la dezarmarea
nucleară, se va putea afirma că în
tîlnirea sovieto-americană la nivel
înalt de la Geneva are, cu adevărat,
o insemnătate istorică, răspunzind
așteptărilor omenirii de a se ajunge
la dezarmare și pace, că cele două
state iși îndeplinesc in acest fel
răspunderile mari pe care le au
față de propriile lor popoare,
fată de întreaga omenire.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
reafirmat că problemele grave ale
epocii noastre nu pot fi soluționate

decit cu participarea activă a tu
turor statelor. Președintele Româ
niei a subliniat totodată actualita
tea unei întîlniri între statele din
cele două grupări militare —
N.A.T.O. și Pactul de la Varșovia
— a intensificării acțiunilor comu
ne ale tuturor statelor din Europa
în vederea realizării dezarmării —
relevă China Nouă.
într-o altă relatare. China Nouă,
informînd despre încheierea lucră
rilor Congresului științei și invățămîntului, relevă hotărirea adoptată
de acest forum privind crearea
Consiliului Național al Științei și
învățămintului si desemnarea în
unanimitate a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu
în funcția de președinte al consi
liului.
România a hotârît să sporească
rolul științei, tehnologiei și învă
țămintului în accelerarea dezvoltă
rii economice — subliniază agenția,
evidențiind că această decizie se
înscrie ne linia politicii de trecere
de la dezvoltarea extensivă la dez
voltarea intensivă a economiei na
ționale, linie care a fost adoptată
la cel de-al XIII-lea Congres al
Partidului Comunist Român.
Congresul stiintei și învătămîntului a adoptat programe de .dez
voltare a științei si tehnologiei și
de pregătire a cadrelor și muncito
rilor pe perioada 1986—1990. Con
gresul a apreciat drept o sarcină
de importantă primordială solu
ționarea unei serii de problem?
tehnologice urgente, cum sînt spo
rirea si conservarea resurselor
energetice. reducerea consumului
de energie și creșterea producției
agricole.
De asemenea, congresul a cerut
oamenilor de știință si tehnicieni
lor să caute si să găsească noi căi
de sporire a productivității muncii.
A fost subliniată, totodată, nece
sitatea integrării în continuare a
învățămîntului • cu cercetarea ști
ințifică și cu producția, s-a cerut
să ■ se asigure, menținerea pasului
cu cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnologiei — evidențiază
China Nouă.
Aprecierea
președintelui
Nicolae Ceaușescu, conținută în
cuvîntarea rostită la Congresul ști
inței și învățămîntului, cu privire
la întîlnirea sovieto-americană la
nivel înalt de la Geneva, este pusă
în evidență de agenția TANIUG.
Președintele României a apre
ciat punctul de vedere la care au
ajuns cele două mari puteri, și anume că într-un război nuclear nu
pot fi învingători, precum și înțe
legerea de a continua tratativele
în problemele armelor nucleare și
militarizării spațiului cosmic — arată agenția iugoslavă de presă.
Conducătorul statului român și-a
exprimat din nou îngrijorarea in
legătură cu continuarea
cursei
inarmărilor și a chemat la acțiuni
comune ale membrilor N.A.T.O. și
ai Tratatului de la Varșovia in ve
derea dezarmării, păcii și securi
tății. precum și pentru continua
rea și încheierea cu rezultate cit
mai bune a Conferinței de la Stock
holm. Se relevă, de asemenea, că
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ACȚIUNI REPRESIVE. în sudul
Libanului continuă să se înregis
treze noi acțiuni represive ale ar
matei israeliene împotriva popu
lației libaneze. Astfel, la Tir-Harfa

președintele Nicolae Ceaușescu
s-a pronunțat pentru dezvoltarea
colaborării multilaterale între sta
tele din Balcani.
Ziarul
polonez
„TRYBUNA
LUDU" informează despre cuvîn
tarea rostită de șeful statului ro
mân în cadrul lucrărilor Congre
sului științei și invățămîntului.
Sînt relevate aprecierea președin
telui Nicolae Ceaușescu privind
încheierea întilnirii de la Geneva
cu o serie de rezultate pozitive și
faptul foarte important, în actua
la situație internațională deosebit
de gravă, reprezentat de adoptarea
unei Declarații comune sovieto-americane.
„ZYCIE WARSZAWY" arată la
rindul său că, în cuvintarea rostită
la congres, președintele
Nicolae Ceaușescu a menționat exi sten ța unei serii de rezultate po
zitive ale intîlnirii sovieto-americane la nivel înalt. Cele două părți

Cuvintarea secretarului general
al partidului la Congresul științei
și invățămîntului amplu reflectată
in presa de peste hotare

ÎENȚIILE DE PRESA
- pe scurt
REZOLUȚIE. Adunarea Generală
a O.N.U. a adoptat o rezoluție prin
care califică politica de apartheid a
regimului rasist minoritar din Re
publica Sud-Africană drept crimă
împotriva umanității, relatează agentia U.P.I. Se precizează că rezo
luția a fost adoptată cu 122 voturi
pentru. 1 impotrivă (S.U.A.) si 22
de abțineri.

ca factori de seamă in creșterea bunăstării po
porului, pentru progresul, libertatea și indepen
dența fiecărei națiuni, pentru cauza colaborării
internaționale, a păcii în lume.
Este evidențiată desemnarea, în unanimitate,
a tovarășei academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului în funcția de președinte al Consi
liului Național al Științei și învățămîntului.
Presa de peste hotare informează, totodată,
despre adoptarea de către Congresul științei și
învățămintului a unor documente de o deose
bită insemnătate.

a fost instituită starea excepțională,
iar in largul portului Tyr se sem
nalează o concentrare de nave mi
litare israeliene.

EVOLUȚIA NAVETEI SPAȚIA
LE „ATLANTIS". Ușurința cu care
cei doi astronauți -- Sherwood
Spring și Jerry Ross — de la bor
dul navetei spațiale americane
..Atlantis" au realizat în cursul ce
lei de a patra zile a misiunii lor
orbitale testele de. simulare a
asamblării structurii metalice a
unei viitoare stații spațiale consti
tuie o dovadă elocventă a faptului

sînt de acord că într-un război
nuclear nu pot fi învingători,
ele asigurînd o perspectivă pentru
continuarea tratativelor in proble
mele armelor nucleare și ale mili
tarizării Cosmosului. Ziarul .polo
nez reia, de asemenea, sublinierea
președintelui Nicolae Ceaușescu
privind faptul că problemele fun
damentale rămîn în continuare
nesoluționate.
Informind despre desfășurarea
congresului,
ziarul
cehoslovac
„RUDE PRAVO" relatează că to
varășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat creșterea rolului științei și
învățămîntului în dezvoltarea so
cietății
românești. Președintele
României a subliniat, totodată, ne
cesitatea ca sarcinile stabilite să
fie îndeplinite cu responsabilitate
— relevă ziarul.
Despre acest eveniment din via
ța României a informat, de ase
menea, cotidianul „LIDOVA DEMOKRACIE".
Reluînd pasaje din cuvîntarea la
congres a secretarului general al
partidului, agenția A.D.N. din R.D.
Germană a relatat : Întîlnirea so
vieto-americană la nivel înalt de
la Geneva s-a încheiat cu o serie
de rezultate pozitive si a dat
o perspectivă continuării trata
tivelor asupra dezarmării, a de
clarat
președintele
României,
Nicolae Ceaușescu. Este foarte im
portant acordul celor două părți că,
într-un război nuclear nu pot fi
învingători, că nici una din cele
două nărti nu aspiră la suprema
ția militară. România speră că fap
tele vor demonstra însemnătatea
întilnirii la nivel înalt pentru poli
tica de dezarmare.
După ce a subliniat importanta
pe care o acordă România solida
rității țărilor socialiste, necesității
ca acestea sâ-Si intensifice colabo
rarea. să acționeze in comun pen
tru dezarmare si pace. A.D.N. a
pus in evidentă considerațiile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind necesitatea intensificării luptei
tuturor forțelor si popoarelor care
se pronunță pentru dezarmare si
pace, avind in vedere menținerea
situației grave internaționale.
La rindul său. ziarul „NEUES
DEUTSCHLAND" din R.D. Ger
mană reliefează aprecierea fă
cută în Cuvintare de tovarășul
Nicolae Ceaușescu priVind rezulta
tele pozitive ale intîlnirii sovietoamericane la nivel înalt de la Ge
neva. care a dat o perspectivă con
tinuării tratativelor pentru dezar
mare. Președintele României a pus
în evidentă importanta faptului că
cele două părți au fost de acord că
într-un război nuclear nu pot fi în
vingători si că nici una dintre
părți nu aspiră la supremația mi
litară — subliniază ziarul.
Totodată, se relevă că secretarul
general al Partidului Comunist
Român a evidențiat actualitatea hotărîrilor adoptate la Consfătuirea
de la Sofia a țărilor socialiste
participante la Tratatul de la Var
șovia.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
arătat. în cuvintarea rostită la Con

că omul poate desfășura activități
constructive complexe în condiții
de imponderabilitate, apreciază
specialiștii N.A.S.A., citați de agen
țiile A.P. și U.P.I. Cei doi astronauți aveau în program montarea
și demontarea, de cîteva ori, a
două structuri metalice din 99 de
tuburi de aluminiu lungi de 1,8 și
1.4 metri. în total, ieșirea in spa
țiu a celor doi astronauți a durat
5 ore și 32 de minute. După o zi
de repaus, duminică, în a șasea zi
a misiunii orbitale, cei doi astro
nauți vor repeta testele de asam
blare a unor structuri metalice.

CAMPANIE ELECTORALĂ. Pri
mul ministru al Franței. Laurent
Fabius, a deschis campania parti
dului socialist în vederea alegeri
lor legislative din martie anul vii
tor. Luind cuvîntul în cadrul unui
miting organizat la Paris. Laurent
Fabius s-a referit la unele aspecte

gresul stiintei și învățămîntului. că
însăși organizarea intîlnirii sovietoamericane la nivel înalt si adopta
rea unei Declarații comune repre
zintă un fapt foarte important in
actuala situație internațională deo
sebit de gravă — relatează agenția
ASSOCIATED PRESS. Dar — a
adăugat președintele României —
trebuie să declar deschis că tara
noastră spera ca la această intilnire să se ajungă cel puțin la hotărîrea de a se pune capăt de către
cele două mari puteri cursei inar
mărilor și, îndeosebi, a celor nu
cleare.
Dtfpă ce scoate în relief eviden
țierea
de
către
președintele
Nicolae Ceausescu a faptului că
U.R.S.S. și S.U.A. au căzut de acord
că într-un război nuclear nu pot fi
învingători, agenția subliniază pre
ocuparea exprimată fată de faptul
că problemele fundamentale rămîn
nesolutionate, însăși Declarația co
mună consemnind că cele două
părți au constatat existența unor
mari divergențe intre ele.
Referindu-se la ' propunerile for
mulate de cele două mari puteri
privind reducerea substanțială a
armamentelor nucleare, președin
tele Nicolae Ceaușescu a declarat
că ar trebui să se oprească crește
rea cheltuielilor militare si să se
treacă la reducerea lor. încă din
anul 1986 — continuă A.P. Tot
odată. subliniind necesitatea unei intilniri a statelor membre
ale N.A.T.O. și ale Pactului
de la
Varșovia.
președintele
Nicolae Ceausescu a relevat că tot
așa de actuală si necesară este si
intensificarea acțiunilor comune ale
tuturor statelor din Europa.
Associated Press pune, de ase
menea. in evidentă sublinierea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind necesitatea de a se acționa
pentru incheierea cu rezultate cit
mai bune a Conferinței de • Ia
Stockholm, precum si a tratativelor
de la Viena privind reducerea tru
pelor si armamentelor în Europa
centrală.
Agenția FRANCE PRESSE evi
dențiază
atît aprecierea
din
cuvintarea președintelui
Nicolae Ceaușescu privind faptul
că întilnirea sovieto-americană la
nivel inalt de Ia Geneva s-a în
cheiat cu o serie de rezultate pozi
tive. deși problemele fundamentale
rămin nesoluționate, cit și faptul
că România spera ca în cadrul
acestei întîlniri să se hotărască cel
puțin încetarea de către cele două
mari puteri a cursei înarmărilor,
cu precădere a celor nucleare.
Președintele Nicolae Ceaușescu
s-a pronunțat din nou in favoarea
dezarmării si și-a exprimat spe
ranța că propunerea celor două
țări privind reducerea substanțială
a armamentelor lor nucleare va
duce la o reducere a cheltuielilor
militare — relevă A.F.P.
In cuvîntarea rostită la Congresul
stiintei si învățămintului. președin
tele Nicolae Ceaușescu a apreciat
că. în actuala situație internațio
nală. reprezintă un fapt foarte
important insăsi organizarea întil
nirii sovieto-americane la nivel
înalt, precum și ădoptarea unei De
clarații comune — a relevat agen
ția REUTER. România spera însă
ca la această întilnire să se ajungă
cel puțin la hotărirea de a se pune
capăt de către cele două mari pu
teri cursei inarmărilor, îndeosebi a
celor nucleare.
Ar fi logic ca. pe timpul tratati
velor de la Geneva dintre delega
țiile Uniunii Sovietice si Statelor
Unite ale Americii. să se oprească
producerea, amplasarea si ex
perimentarea de roi arme nu
cleare — a arătat președintele
Nicolae Ceaușescu. subliniind, de
asemenea, că ar trebui să se
oprească creșterea cheltuielilor mi
litare si să se treacă la reducerea
lor, incă din anul 1986, eviden
țiază agenția.
Poziția României în problemele
dezarmării este pusă în evidență
și de ziarul elvețian „ZtlRICHSEE
ZEITUNG". care subliniază că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a re
petat cu consecventă apelul către
cele două mari puteri de a trece la
negocieri.
Ziarul elvețian nune accentul pe
faptul că România se pronunță cu
consecventă împotriva amplasării
de rachete nucleare. împotriva pre
zentei oricărui fel de armament
nuclear pe teritoriul Europei si,
pornindu-se de la această poziție,
este evidențiată dorința țării noas
tre de a se trece la încetarea
cursei inarmărilor. la oprirea mili
tarizării Cosmosului.
(Agerpres)

ale politicii interne si internațio
nale.
ERUPȚIA VULCANULUI. NEVADO DEL RUIZ, din Columbia,
s-a soldat cu 23 000 de morți, 4 470
de răniți, 44 000 de persoane rămase
fără adăpost, iar daunele materiale
se cifrează la 200 milioane de do
lari, relevă datele publicate la se
diul O.N.U. din New York.
PRIMUL MINISTRU OLANDEZ,
Ruud Lubbers, a declarat, in ca
drul conferinței sale de Dresă săptămînale. că guvernul de la Haga
refuză să dea curs cererii N.A.T.O.
ca Olanda să-si reconsidere olanul
privind reducerea angaiamentelor
sale nucleare tactice in cadrul
Alianței nord-atlantice.
POPULAȚIA ORAȘULUI TOKIO.
La 1 noiembrie anul acesta, capi
tala Japoniei avea 11 910 152 locui
tori.

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ANIVERSĂRII FORMARII

DEMOCRATE POPULARE LAOS
Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE

STATUtUI NAȚIONAL
UNITAR ROMÂN
PARIS 30 (Agerpres). — La Am
basada României din Paris a avut
loc o manifestare culturalii dedicată
aniversării formării statului națio
nal unitar român, in cadrul căreia
a fost prezentată o expoziție docu
mentară de fotografii înfățișind
momente importante din istoria
poporului român, precum și aspecte
ale realizărilor socialiste din Româ
nia contemporană. Standul de carte
social-politică și istorică organizat
cu acest prilej a cuprins la loc de
frunte operele tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România.
Cu acest prilej s-a subliniat im
portanța evenimentului de la 1 De
cembrie 1918 și au fost evocate
principalele etape ale procesului de
constituire a statului unitar român,
împlinirii năzuinței poporului ro
mân de independență și unitate
națională.
Participanții la manifestare, mem
bri ai asociațiilor de prietenie
româno-franceză, oameni de artă
și cultură, reprezentanți ai firme
lor partenere de afaceri ale între
prinderilor românești au exprimat
un viu interes pentru exponatele
prezentate, care evidențiază efor
turile poporului român pentru dez
voltarea sa economico-socială, pen
tru promovarea idealurilor de pace,
înțelegere și cooperare în lume.

BERNA 30 (Agerpres). — Cu
prilejul aniversării zilei de 1 De
cembrie, la Berna a fost amenajat
un stand de carte românească, prezentind la loc de frunte operele
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România. Au fost ex
puse, de asemenea, volume despre
trecutul glorios al poporului ro
mân, despre lupta sa pentru inde
pendență și păstrarea identității
naționale de-a lungul veacurilor,
despre semnificația actului de la
1 Decembrie 1918.
De asemenea, a fost organizată
o expoziție de fotografii documen
tare, oglindind realizările Româ
niei socialiste, cu precădere din
ultimii 20 de ani, de cind in frun
tea partidului și statului se află
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
La manifestare au participat re
prezentanți ai guvernului elvețian,
ambasadori și alți membri ai cor
pului diplomatic acreditat la Ber
na, precum și membri ai conduce
rii Asociației de prietenie helvetoromână.
BRASILIA 30 (Agerpres). — La
Institutul de Cultură Hispanică din
Brasilia a avut loc deschiderea
expoziției „Imagini din România".
Cu acest prilej a fost prezentată
expunerea „România, poporul ro
mân și limba sa, între celelalte țări
și popoare de origine latină". Au fost
evocate momente ale istoriei po
porului, român, lupta sa multisecu
lară pentru libertate, independență
și unitate națională, procesul de
formare a statului național unitar
român.
Manifestarea , culturală a fost
consacrată aniversării zilei de 1
Decembrie 1918 și s-a. bucurat de
aprecieri elogioase din partea
participanților — reprezentanți ai
Președinției, Ministerului Relațiilor
Externe, șefi de misiuni diploma
tice și alți membri ai corpului di
plomatic. profesori universitari,,
oameni de cultură, studenți.

PROTOCOL ROMÂNO-POLON
VARȘOVIA 30 (Agerpres). —
Zbigniew Messner, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone,
l-a primit pe Ștefan Bârlea. pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării din tara noastră, care. îm
preună cu omologul său Dolonez.
Manfred Gorywoda. au semnat pro
tocolul nrivind coordonarea planu
rilor economiilor naționale ale Româ
niei si Poloniei pe perioada 1986—
1990. In spiritul convorbirilor la ni
vel înalt de la București, protoco
lul prevede extinderea volumului de
schimburi, a cooperării si specializă
rii in producție dintre cele două
țări.

Convorbiri economice
româno-soviclice
MOSCOVA 30 (Agerpres). — M.
Chebeleu transmite : Vasile Pungan,
ministrul comerțului exterior și al
cooperării economice internaționa
le al României, s-a întîlnit la Mos
cova cu 6. I. Aristov, ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S.. și cu
K. F. Katușev, președintele Comite?
tului de Stat pentru Relații Econo
mice Externe.
Au fost analizate stadiul si per
spectivele de adîncire si diversifi
care a raporturilor economice bilate
rale pe multiple planuri, convenindu-se măsuri pentru dezvoltarea mai
puternică a schimburilor comerciale
româno-sovietice.
A participat Traian Dudas, amba
sadorul tării noastre în Uniunea So
vietică.

Cooperarea
Sud-Sud
GENEVA 30 (Agerpres). — La Ge
neva a luat sfirșit sesiunea Comite
tului pentru cooperarea economică
intre țările in curs de dezvoltare,
relatează agenția China Nouă. Timp
de 11 zile, delegații din peste 90 de
țări au trecut in revistă ultimele
tendințe în domeniul cooperării co
merciale, monetare și financiare în
tre țările în curs de dezvoltare și
au examinat agenda viitoarelor acti
vități ale comitetului. La această
sesiune, desfășurată sub
egida
U.N.C.T.A.D.. vorbitorii au relevat
necesitatea și importanța cooperării
Sud-Sud și s-au angajat să depună
eforturi și mai susținute în direcția
intensificării acesteia.

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Popular Revoluționar Laoțian

Tovarășului SUFANUVONG
Președintele Republicii Democrate Populare Laos
VIENTIANE
Cu ocazia celei de-a X-a aniversări a proclamării Republicii Democrate
Populare Laos. în numele Partidului Comunist Român, al poporului român și
al meu personal, vă adresez călduroase felicitări dumneavoastră. Partidului
Popular Revoluționar Laoțian" și poporului laoțian prieten.
Proclamarea, cu 10 ani in urmă, a Republicii Democrate Populare Laos
a constituit încununarea victorioasă a luptei eroice și îndelungate duse de
către poporul laoțian, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar
Laoțian, împotriva imperialismului și a forțelor reacționare interne și a
deschis largi perspective spre înfăptuirea năzuințelor naționale ale între
gului popor laoțian.
Folosesc această ocazie pentru a adresa poporului laoțian cele mai bune
urări ca sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Laoțian să obțină
tot mai mari succese in edificarea societății socialiste in patria sa. a unui
Laos prosper și independent.
Exprim convingerea că. prin eforturi comune, relațiile de prietenie, soli
daritate și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și con
solida continuu. în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite la cel mai
înalt nivel, in, interesul comun al popoarelor român și laoțian, al cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România
La 2 decembrie se Împlinesc
zece ani de Ia abolirea monarhiei
și proclamarea Republicii Demo
crate Populare Laos. Acest eveni
ment memorabil în istoria poporu
lui laoțian a încununat lupta pli
nă de sacrificii desfășurată timp
de decenii de poporul laoțian îm
potriva intervenției militare im
perialiste și a regimului feudal,
deschizind calea dezvoltării inde
pendente și democratice, a făuririi
unei vieți noi pentru masele
populare.
Moștenind o situație deosebit de
grea, ca urmare a îndelungatei do
minații străine și distrugerilor pro
vocate de război, poporul laoțian
a trecut, din primele zile ale noii
etape istorice, la transpunere;) in
viață a programului inițiat de
Partidul Popular Revoluționar pri
vind refacerea țării și făurirea
unei orinduiri lipsite de exploata
re. întemeiată pe dreptate socială.
Transformările radicale au început
cu crearea organelor puterii popu
lare la orașe și sate, proces care
a stimulat inițiativa și a mobilizat
energia creatoare a oamenilor
muncii, în vederea progresului pa
triei lor.
Conform orientărilor celui de-al
III-lea Congres al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, oamenii
muncii de la orașe și sate își con
centrează eforturile in vederea
construirii bazei tehnico-materiale
a socialismului, dezvoltării forțe
lor de producție, prin valorifica
rea bogățiilor naționale.
Poporul român, care s-a situat
ferm de partea luptei drepte a
poporului laoțian împotriva inter

venției străine și a reacțiunii in
terne. urmărește cu sentimente de
simpatie și solidaritate activitatea
de construire a unei vieți noi pe
pămîntul Laosului. In condițiile
de după victoria istorică a poporu
lui laoțian, s-au creat premise fa
vorabile extinderii relațiilor de
colaborare dintre țările noastre,
pe baza principiilor respectării in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne,
avantajului reciproc și întrajutoră
rii tovărășești.
Evenimente de mare însemnăta
te in evoluția raporturilor româno-laoțiene le-au constituit întilnirile și convorbirile la nivelul cel
mai inalt, prilejuite de vizita efec
tuată în Laos. în 1978. de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, și de
vizita făcută anterior, în 1976, în
tara noastră de către delegația de
partid și guvernamentală laoțiană,
condusă de tovarășul Kayșone
Phomvihane, secretar general al
C.C. al P.P.R.L., prim-ministru al
R.D.P. Laos. Documentele încheia
te cu aceste prilejuri, înțelegerile
convenite au deschis largi perspec
tive dezvoltării legăturilor de
prietenie și colaborare dintre par
tidele și țările noastre, in inte
resul reciproc, al cauzei generale a
socialismului, păcii și conlucrării
internaționale.
La a zecea aniversare a procla
mării R.D.P. Laos, poporul român
adresează poporului laoțian calde
felicitări. împreună cu urarea de a
obține noi succese in construcția
socialistă, în dezvoltarea econo
mico-socială independentă a patriei
sale.

Probleme legate de elaborarea Programului P.M.U.P.
— relevate într-o cuvintare a tovarășului Wojciech Jaruzelski
VARȘOVIA 30 (Agerpres). —
o eficientă formativă, educativă si
Luind cuvîntul în cadrul recentei
mobilizatoare".
Conferințe teoretico-științifice națio
într-o viziune de perspectivă — a
nale a P.M.U.P.. consacrată discută-,
declarat W. Jaruzelski — înnoirea
rii problemelor legate de elaborarea
nu reprezintă doar o reacție la ex
Programului partidului. Wojciech
periența trecutului, doar măsuri conJaruzelski, prim-secretar al C.C. al
juncturale, ci, în primul rind, o vi
P.M.U.P.. președintele Consiliului de
ziune spre niveluri superioare ale
Stat al R.P. Polone, a relevat că. în
prefacerilor socialiste. Aceasta nu
prezent. Polonia nășește ferm De ca
are si nu poate avea nimic comun cu
lea înnoirii socialiste, se aclinceste
diminuarea importantei principiilor
procesul de normalizare, se consoli
organizatorice si erodarea conținu
dează poziția Poloniei pe Dian in
tului de clasă. P.M.U.P. se pronun
ternational — relatează agenția
ță pentru un neîntrerupt proces de
P.A.P. în luptă, in acțiune. în prac
prefaceri. înțelese ca un răspuns la
tică se confirmă linia Congresului al
necesitățile actuale ale dezvoltării so
IX-lea extraordinar al P.M.U.P.
ciale. Esența si scopul reformelor în
Referindu-se la elaborarea unui
concepția noastră —■ a spus el —
program De termen lung de dezvol
rezidă în a acționa în folosul so
cialismului. în folosul sporirii for
tare multilaterală a tării, vorbitorul
a spus : „Putem afirma cu satisfac
ței. valorilor si puterii de atracție a
acestuia.
ție că partidul a asigurat condițiile
necesare pentru aceasta. Pentru pri
în încheiere, referindu-se la im
ma oară în istoria sa. Partidul Mun
portanta Programului partidului,
citoresc Unit Polonez prezintă cla
vorbitorul a spus : Dorim ca acest
sei muncitoare, ponorului o concep
document al gîndirii ideologice, do
ție unitară si de perspectivă privind
vadă a forței intelectuale a parti
edificarea socialismului în Polonia.
dului nostru, să devină programul
Dorim ca acest document să fie demn
clasei muncitoare, al oamenilor mun
de cele mai bune tradiții ale parti
cii. al societății. Programul trebuie
dului si ale înaintașilor lui. de dez
să fie creația întregului partid, tre
voltarea de peste o sută de ani a
buie să sintetizeze cunoștințele si
gîndirii marxiste poloneze. Rolul
experiența colectivelor științifice, ca
programului este uriaș. El va avea
si ale activului larg si ale organi
o importantă semnificație ideologizațiilor de bază, în primul rînd ale
co-teoretică. doctrinară si de îndru
mare. în același timp, trebuie să aibă
celor muncitorești.

Sesiunea Camerei Populare a R.D. Germane
BERLIN 30 (Agerpres). — In pre
zența lui Erich Honecker, secretar
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al
R.D.G., a altor conducători de par
tid și de stat, la Berlin a avut loc
sesiunea Camerei Populare a R.D.
Germane. Forul legislativ suprem

al R.D.G. a examinat și adoptat,
in unanimitate, planul economiei
naționale pe 1986 și legea bugetului
de stat pe anul viitor, informează
agenția A.D.N. De asemenea, au
fost examinate și adoptate și alte
proiecte de lege.

Plenara C.C. al P. C. din Cehoslovacia
PRAG A 30 (Agerpres). — La
Praga s-au desfășurat lucrările ple
narei C.C. al P.C. din Cehoslovacia
care a dezbătut și aprobat Raportul
Prezidiului C.C. al partidului privind
proiectul planului de dezvoltare
economică și socială a Cehoslova
ciei pe anii 1986—1990 și planului pe
anul 1986.
In cadrul plenarei a fost prezen
tat, de asemenea, un raport privind
situația internațională. A fost adop
tată o hotărire in care se sublinia
ză importanța întilnirii sovieto-ame
ricane la cel mai înalt nivel de la

Geneva și a intîlnirii conducătorilor
de partid și de stat ai țărilor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia,
care a avut loc la Praga. Este rea
firmată ' hotărirea poporului ceho
slovac de a participa cu și mai mul
tă energie la lupta pentru pace,
pentru înlăturarea pericolului unui
război nuclear, relatează agenția
C.T.K.
Cuvîntul de închidere a lucrări
lor plenarei a fost rostit de Gustav
Husak, secretar general al C.C. al
P.C. din Cehoslovacia, președintele
R.S. Cehoslovace.

Sprijin cauzei drepte a poporului palestinian
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres).
— La sediul din New, York al Na
țiunilor Unite au avut loc manifestări
consacrate Zilei internaționale de so
lidaritate cu poporul palestinian.
La ședința festivă s-a dat citire
unui mesaj al președintelui Comite
tului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat,
în care se subliniază importanta con
vocării unei conferințe internaționale
pentru pace în Orientul Mijlociu cu
participarea O.E.P. în calitate de re

prezentant legitim al poporului pa
lestinian.
In cuvîntul său. președintele -Co
mitetului special al O.N.U. pentru
decolonizare a arătat că solutionarea
problemei Orientului Mijlociu tre
buie să se bazeze pe inadmisibilitatea achiziționării de teritorii prin
forță, pe dreptul fiecărui popor din această zonă de a trăi in pace in ca
drul unor frontiere sigure, recunos
cute pe plan internațional și pe drep
tul poporului palestinian la auto
determinare.
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