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ADUNĂRILE GENERALE
ALE OAMENILOR MUNCII
tribună de afirmare plenară a democrației,

responsabilității și exigenței muncitoreștiîn aceste zile, în întreprinderile Industriale, de construcții, transporturi și telecomunicații, in Institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică, precum și in unitățile din alte sectoare ale economiei naționale continuă să aibă loc adunările generale ale oamenilor muncii sau ale reprezentanților acestora — foruri muncitorești profund democratice ale societății noastre, prin care oamenii muncii din țara noastră. în calitatea lor de proprietari și producători, participă direct și organizat la conducerea activității unităților e- conomice, la dezbaterea și soluționarea problemelor legate de îndeplinirea sarcinilor de plan.Actualele adunări generale ale oamenilor muncii se desfășoară în atmosfera de puternic avint in muncă cu care întregul nostru popor în- tîmpină alegerile de deputați în Marea Adunare Națională șt consiliile populare de la 17 martie. „Să intimpinăm alegerile cu rezultate cit mai bune, în toate sectoarele de activitate ! — sublinia tovarășulNICOLAE CEAUȘESCU în cuvîn- tarea rostită la Congresul al III-Iea al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Să facem astfel incit alegerile din 17 martie să constituie o puternică manifestare a voinței întregii noastre națiuni de a asigura îndeplinirea in cele mai bune condiții a planului pe acest an și a celui de-al VIII-lea plan cincinal !"Ordinea de zi a actualelor adunări generale ale oamenilor muncii este deosebit de importantă. In spiritul hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, al indicațiilor și prientă-' rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, aceste foruri superioare ale democrației și autoconducerii muncitorești sint chemate să analizeze, pe bază de bilanț, rezultatele obținute in îndeplinirea prevederilor de plan si bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1984, să dezbată șl să adopte măsurile necesare in vederea realizării in cele >nai bune condiții a sarcinilor de plan ce revin unităților socialiste in anul 1985 și îndeplinirii angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Avînd loc Intr-o perioadă cu profunde semnificații, în care întregul nostru popor desfășoară o amplă și rodnică activitate pentru a încheia cu rezultate cit mal bune actualul cincinal și a a- sigura o pregătire temeinică a cincinalului viitor, în centrul dezbaterilor actualelor adunări generale trebuie să se situeze analiza exigentă, responsabilă a modalităților concrete de acțiune pentru realizarea sarcinilor de plan pe acest an la toți indicatorii și, îndeosebi, a producției fizice. exportului, a prevederilor privind dezvoltarea, bazei energetice și de materii prime, in condițiile creș- teYii mai accentuate a eficienței e- conomice. Totodată, adunărilor generale le revine obligația de a stabili măsuri ferme pentru ca, așa cum a subliniat secretarul general al partidului, cea mai mare parte a producției să se realizeze în perioada mar- tie-octombrie 1985, iar în perioada de

iarnă să se execute cel mai mare volum de reparații capitale la utilajele și instalațiile din dotare.Exercitindu-și funcția de control, adunările generale trebuie să analizeze temeinic stilul și metodele de muncă ale consiliilor oamenilor muncii, să imprime organelor de conducere colectivă un înalt spirit de răspundere și exigență în îndeplinirea sarcinilor de plan și a atribuțiilor sporite conferite de lege, în aplicarea hotărîrilor de partid și de stat, a propriilor hotăriri. să asigure perfecționarea continuă a stilului de muncă al acestora. în același timp, adunările generale sînt chemate să aplice cu hotărîre — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al partidului — principiul autoponduce- rii și autogestiunii muncitorești, in vederea întăririi răspunderii colectivului de oameni ai muncii față de gospodărirea și dezvoltarea fiecărei unități economice.De bună seamă, manifestîndu-se ca adevărate tribune de afirmare puternică a conștiinței și responsabilității de proprietari și producători ale oamenilor muncii, adunările generale trebuie să aibă un profund caracter de lucru, să se desfășoare intr-un pronunțat spirit critic și autocritic, intr-un climat de principialitate și inaltâ exigență muncitorească, revoluționară. Iată de ce, muncitorii, maiștrii, tehnicienii, inginerii și economiștii sînt chemați să participe la adunările generale cu puncte de vedere limpezi, să formuleze propuneri concrete, menite să asigure îmbunătățirea continuă a activității în toate compartimentele unităților în care lucreaz*ă,  astfel incit programele adoptate în adunările generale ce au avut loc în perioada octombrie-nolembrie a anului trecut să fie cbmpletate cu noi măsuri și soluții tehnico-organlzat orice, care să asigure înfăptuirea neabătută a sarcinilor economice deosebit de complexe și mobilizatoare din acest an hotărîtor al cincinalului.Dezbaterile din adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderile industriale trebuie concentrate asupra stabilirii măsurilor necesare pentru realizarea ritmică și integrală a producției fizice, in structura sortimentală prevăzută in plan și rezultată din contractele economice încheiate cu beneficiarii interni și partenerii externi. în spiritul indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, al programului adoptat în luna ianuarie de conducerea partidului și al măsurilor stabilite recent de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., adunările generale din unitățile industriei extractive trebuie să acorde un loc central în cadrul dezbaterilor înfăptuirii neabătute a programelor de creștere mai puternică a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, de substanțe minerale utile, prevederile de plan stabilite în acest domeniu fiind considerate minime. în

același timp, cerințele actuale ale e- eonomiei naționale impun îmbunătățirea radicală a activității in domeniul energetic, prin folosirea mai bună a capacităților existente, creșterea mai rapidă a producției de e- nergie electrică in cadrul termocentralelor pe cărbune, înfăptuirea integrală a programului de producție de energie în hidrocentrale, realizarea de către fiecare unitate cinilor ce ii revin plivind punerea in surse de energie.Cu cea mai mare buie analizate in' cadrul adunărilor generale problemele care privesc realizarea integrală, în condiții de înaltă calitate și eficiență, a planului la export. Exigențele acestui an hotărî tor al cincinalului pun în fața colectivelor de oameni ai muncii sșrcini deosebit de mari. Tocmai de aceea, în toate unitățile economice, organizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii trebuie să acționeze cu stăruință, răspundere și inițiativă pentru ca problema creșterii exportului și reducerii importului să devină o preocupare de fiecare zi a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, valorificindu-se în acest scop la maximum inteligența creatoare proprie, resursele și posibilitățile materiale interne.In lumina indicațiilor rilor secretarului general lui, tovarășul Nicolae

Producție-marfă 
peste planUn număr de 15 întreprinderi industriale din „județul Bacău ău intrat în cea de-a 2-ă decadă a lunii februarie cu un spor la producția-marfă de peste 100 milioane lei, materializat in însemnate cantități de energie electrică, utilaj chimic, hirtie. textile si alte produse. Contribuții de seamă la. obținerea acestui important succes și-au adus Întreprinderile electrocen- trale și de utilaj chimic din Borzești. Întreprinderea de confecții din Bacău, combinatul de celuloză și hirtie „Letea" Bacău, 1 ntreprinderea mi nieră . Comă- nești. De consemnat că sporul de producție a fost obtinut aproape in totalitate prin creșterea productivității muncii.(Agerpres)

cărbune. confecții

Romantismul
revoluționar 
la izvoarele
cărbuneluiBazinul minier al Mo- trului.Pe Dealul Bujorescului, zi șl noapte e animație mare. Du-te-vino de basculante, autogredere. oa-, meni. Pe aici trece „drumul lignitului". Autobasculantele urcă dealul cu pn deal mai mic in spinare, brun-întunecat, de cărbune, apoi coboară în viteză • versantul celălalt. Drumul lignitului n-are cum ocoli Dealul Bujorescului decit dacă un tunel ar străpunge pîntecul acestuia. Nu-i vreme de săpat tunele. Tunelul pe care-1 sapă cei de aici, zi de zi. urmează drumul cărbunelui, pe care-1 dislocă, bucată cu bucată, din culcușul care l-a adăpostit. De aceea drumul de pe Dealul Bujorescului, „magistrala este vital.Dar atunci. în zilele și nopțile acelea, dacă omul s-ar fi dat învins, dacă ar fi cedat măcar cu o clipă în fața naturii, „autostrada de coastă" s-ar fi închis pentru multă vreme. Drumul cărbunelui s-ar fi blocat undeva, aici. Trei ■ zile și trei- nopți a nins fără răgaz. Trei zile și trei nopți brigadierul Dumitru Resteu n-a închis făcut pîrtie. Cu Cu lopata. După natura a cedat. A legat la

de coastă**.

ochii. A utilajele, trei zile

a sar-din programul valoare a noirăspundere tre-.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe tovarășul Giancarlo Pajetta,
membru al Direcțiunii și al Secretariatului Partidului Comunist ItalianTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, l-a primit luni, 11 februarie, pe tovarășul Giancarlo Pajetta. membru al Direcțiunii și al Secretariatului Partidului Comunist Italian, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită in țara noastră.Tovarășului Nicolae Ceaușescu f-au fost transmise, cu acest prilej, un cordial salut din partea tovarășului Alessandro Natta, secretar general al Partidului Comunist Italian, a Direcțiunii P.C. Italian, urări o Șide succes în activitatea pe care desfășoară în fruntea statului român.Tovarășul Nicolae mulțumit și a adresat duros și urări de succes tovarășului Alessandro Natta și celorlalți tovarăși din conducerea P.C. Italian..în cadrul convorbirii au fost evidențiate cu satisfacție relațiile ‘de prietenie, conlucrare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian, exprimîn- du-se dorința ca acestea să fie lărgite și diversificate în continuare, în

partidului aCeauș eseu un salut căl-

Interesul reciproc, al cauzei colaborării dintre ^popoarele român și italian, al înțelegerii, destinderii și păcii în Europa și în lume.Schimbul de păreri asupra evoluției situației internaționale a scos în evidentă preocuparea P.C.R. și P. C. Italian fată de amplificarea cursei înarmărilor și a pericolului pe care acumularea continuă de arme, tot mai perfecționate, îl prezintă pentru pacea, liniștea și securitatea lumii, în acest context a fost apreciată po- . zitiv înțelegerea privind începerea negocierilor sovieto-americane, sub- liniindu-se necesitatea convenirii unor acorduri care să asigure un e- chilibru militar la nivel cît mai scăzut. A fost evidențiată necesitatea ca. în baza interesului lor vital pentru propria securitate, ca și pentru destinele păcii în Europa, statele continentului — îndeosebi cele din Tratatul de la Varșovia și din cadrul N.A.T.O. — să contribuie, într-o formă sad alta, la succesul negocierilor, la obținerea unor rezultate pozitive pe planul dezarmării nucleare.în cursul întrevederii a fost reafirmată voința comună de a acționa

neabătut pentru lichidarea subdezvoltării și depășire^ fenomenelor de criză din economia ‘mondială, pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale, care să asigure progresul economico-social al tuturor națiunilor.S-a -apreciat că, în actualele împrejurări, întărirea colaborării tuturor partidelor, a forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste, a popoarelor de pretutindeni constituie un factor de importantă hotărîtoare pentru oprirea cursului evenimentelor spre catastrofa nucleară, pentru dezarmare, și în primul rînd dezarmare nucleară, pentru independentă și progres, pentru pace în întreaga lume.La întrevedere a participat tovarășul Ion Stoian. membru supleant ai Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A luat parte, de asemenea, Gouthier Anselmo, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Italian.Convorbirea s-a desfășurat lntr-o atmosferă caldă, prietenească.
r

ț 
* in înalta funcție de președinte al Frântului Democrației

și orienta- al partidu- Ceaușescu, privind realizarea unei calități noi, superioare în toate domeniile de activitate, un loc de primă importanță in cadrul dezbaterilor adunărilor generale ale oamenilor muncii trebuie să-l ocupe stabilirea celor mai .judicioase și operative modalități de acțiune pentru înfăptuirea neabătută a programelor speciale privind creșterea mai accentuată a productivității muncii, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibili și energie și valorificarea superioara a resurselor materiale și energetice, pentru creșterea continuă, susținută, a eficienței economice în toate sectoarele de activitate. După cum, o atenție deosebită trebuie acordată analizării temeinice a modului in care se înfăptuiesc sarcinile in domeniul recuperării și valorificării resurselor materiale și energetice refolosibile, intensificării acțiunii de recondiționară a pieselor de schimb și subansamble- lor. Cu toată claritatea trebuie înțeles că, în actuala etapă de dezvoltare intensivă a economiei naționale, sporirea mai accentuată a eficienței economice constituie o cerință o- biectivă, vitală pentru prqgresul e- conomic- al țării și ridicarea bunăstării materiale și spirituale a in- tr.egului popor. •/adunările generale ale oamenilor muncii reprezintă, in momentul de față, cel mai important eveniment

Preocupări 
pentru înnoirea 

și modernizarea 
produselorîncă din primele zile ale Sinului, în unităjile industriale din județul Vrancea s-a acționat cu bune rezultate pe linia. înnoirii și modernizării produselor, in vederea creșterii calității a- cestora. Astfel, la întreprinderea de scule și elemente hidraulice au fost introduse în fabricație noi tipuri de distribuitoare hidraulice și scule speciale, iar la Combinatul de prelucrare a lemnului , s-a trecut ia realizarea unor garnituri de mobilă avînd parametri estetici și funcționali superiori. Un mare număr de produse noi au fost realizate și confecții . $i întreprinderile de tricotaje ” în alteurmează ca, în industria județului. ponderea produselor noi șl reproiectate să ajungă la 45 la sută din întregul volum al pro- ducției-marfă. (Dan Drăgulescu, corespondentul „Scînteii").

la întreprinderea dedin Focșani și Panciu, unități. în acest an

LivrăriAcționind ferm pentru a traduce in viață indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în avans destinată colectivele tați economice din judelui Constanța și-au depășit substanțial prevederile de plan la
de a livra producția exportului, din 9 uni-
O nouăPe platforma combinatului metalurgic din Tulcea a fost racordată la circuitul productiv o noua) capacitate de producție. Este vorba de cel de al treilea cuptor de siliciu tehnic, cu o capacitate a- nuală de producție de 2 500 tone. Prin finali-

***
**
*
J
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O dovadă elocventă o înnoirilor urbanistice ale Bucureștiulul : noile construcții din Piața Socului

suplimentare lalivrările către partenerii externi. Printre aceste unități se numără Combinatul de îngrășăminte chimice Năvodari, întreprinderea minieră „Dobro- gea“. întreprinderea de construcții navale Constanța, întreprinderea județeană de producție industrială și prestări de servicii

exportșl altele care au livrat peste plan la export importante cantități de îngrășăminte chimice, cretă măcinată, covoare plușate și au efectuat reparații și prestări de servicii pentru navele străine t "_. _ Constanța.Mihăescu.
de navele _____aflate în portul (George corespondentul „Scînteii").

capacitate de producțiezarea ;biectiv asigurăTulceanecesarnic, eliminîndu-se astfel importul acestui deosebit de solicitat aliaj metalurgic, remarcat faptul

acestui nou o- economic se producerea la a întregului ■ de siliciu teh-
din a grăbi punerea în funcțiune a cuptorului, au efectuat cu forte proprii o bună parte din lucrările de montaj. (Neculai Amihulesei, corespondentul „Scînteii “).

oamenii muncii combinat, pentru

(Continuare in pag. a II-a)

Toader T.Muncitorul specialist gata pentru o nouă 
Foto : Eugen DichiseanuToader (în centrul fotografiei), Împreuna cu tinerii din brigada 

intervenția

gură sacul cu omăt. A trimis ger aspru și văzduh de sticlă peste Dealui Bujorescului. Utecistul Dumitru Resteu a eoborit la baracă, a mîncat prînzurile pentru trei zile, a băut o țuică fiartă și s-a culcat. A doua zi trebuia s-o ia de la capăt.Pe braț, cusut trainic, e- cusonul de brigadier. In auriul lui. simbolul mineresc se îngemănează cu cel al Uniunii Tineretului Comunist. La cei 19 ani și jumătate ai săi, brigadierul utecist Aurel Mihalache e „bătrin". Cu asta vrea să spună că are experiență, că nu mai e boboc aici, pe Șantierul național al tineretului din Motru, și mai vrea să spună că are și colegi mai tineri ca vîrstă. uite, chiar un șofer de 18 ani — „aista cred că și-a luat carnetul de conducere în, ziua cind sărbătorea majoratul !**,  comentează Aurel. Interlocutorul nostru a venit pe șantier din luna noiembrie, anul trecut : „începuseră necazurile cu energia ; la noi, la întreprinderea textilă «Vol- vatir-, în Tîrgu Neamțului, orice întrerupere a curentului electric, chiar și de citeva minute, ne costă mult ; sint faze de producție pe flux în care dacă ai întrerupt ai compromis

produsul, calitatea Aici, băiatul venit lingă „Ozana cea frumos curgătoare" și-a cîștigat repede un loc printre temerari. Pleacă în cursă cu autobasculanta sa gigținti-
sa", de pe din felia de zăcămînt, e parcă o imagine nepămin- teanâ. Brigadierii sint toti la datorie și explicația nu se lasă nici ea așteptată :— Am „adoptat**  lucrul in schimburi, să nu ne mai

Secvențe eroice și obișnuite 
de pe Șantierul național 

al tineretului de la Motru

că pe orice fel de vreme, găsește leac oricăror defecțiuni. încarcă bine, bine de tot mașina cu cărbune. „Știi ’mneata că un bulgăr de cărbune, unul singur poate salva secunda, întreruperea cea" de numai o secundă, dar care la noi, la -Volvatir- 7...“.Sîntem in carieră. înserarea îngroașă unele contururi. estompînd altele. Excavatorul, mușcînd lacom

înghețe utilajele pe timpul . nopții. Pe utilajul „înfier- bintat", un schimb ia locul altuia, și astfel cîștigăm cîteva ceastiri de lucru în plin ne spune însoțitorul nostru, tovarășul Ion Bu- tiuc, comandantul taberei Valea Cerveniei. Totodată, cărbunele este preluat, expediat repede, nu-i lăsăm răgaz să înghețe, să dea de furcă beneficiarului. Sînt cîteva măsuri pe care

le-am „opus*  rigorilor a- cestei ierni.L-au botezat „Tetete", de ia Toader T. Toader. Se află la Jilț de doi ani și'-l cunoaște toată lumea. Și ca maistru, ca specialist, și ca om, ca adevărat comunist, in orice situație. El intervine prompt, oriunde e nevoie de ajutor, rezolvă cele mai grele probleme legate ' lectricitate, fie că e, nu e de serviciu, „omul cu lumina", săritor și plin de inițiativă. îndrăgit de toți brigadierii. L-am cunoscut și noi. Modest, 'deschis, energic. Odată, alergind pentru o intervenție, s-a împotmolit, pină Ia piept, intr-o mlaștină. „M-au tras de-acolo cu buldozerul...". Ne povestește de o noapte ' nuarie. proape grade.— Era un ger de crăpau pietrele. S-a mai pornit și

de e- fie că El e omul

dramatică, de ia- cu temperatura a- de minus 30 de

viscolul. Aveam o intervenție la un excavator-gi- gant. cale de cițiva kilometri. De la stație pînă la excavator s-a produs un scurt-circuit. L-am depistat. La stație sînt anunțat că s-a mai produs unul ; sint solicitat pentru intervenție. Dau fuga, erau două cabluri de 6 000 V. ’ Nici nu pornesc bine și aud că un alt circuit a fost afectat. Unde să alerg mai întîi 7 Am procedat metodic. stabilind singur o ordine de priorități. N-am mai ținut seama de kilometrii pe care i-am străbătut atunci, nici că spre dimineață, cînd potolit stihia și sem fața, ruia i seDe
s-a mai rezolva- totul, îmi înghețase Dar. de' fapt, fiecă- dintre noi cei de aici putea întimpla !ce ne-a povestit 7

Anica FLORESCU 
Dumitru PRUNA

(Continuare în pag. a V-a)

CALITATEA PREGĂTIRII 
STUDENȚILOR

— obiectiv fundamental
al invătămîntului superiorS-a încheiat primul semestru din actualul an universitar. Recenta sesiune de examene a probat rodnicia eforturilor, pasiunea, seriozitatea cu care studenții se preocupă concret, de propria pregătire, astfel veritabile în perfecționarearesponsabil, Examenele devin puncte de reper Întregii activități de formare a viitorilor specialiști. Iată citeva aspecte referitoare la acest proces. în perioada premergătoare recentei sesiuni, programul de invățămint pentru fiecare institut și facultate a fost adaptat în așa fel incit, între altele, să favorizeze pregătirea și mai a- profundată a studenților. Așa, bunăoară, activitățile practice ale studenților Institutului de arhitectură „Ion Mincu" au fost programate, în acest semestru, mai aproape de sesiune decît în alți ani, practic pînă aproape de începerea ei, tocmai pentru a li se întări, inclusiv pe această cale, caracterul de sinteză, de moment de referință în sistematizarea cunoștințelor din fiecare an și din fiecare disciplină de studiu. Și încă un aspect : o seamă de acțiuni șl inițiative ale institutului, consacrate onorării contractelor economice sau pregătirii celui de-al doilea seminar internațional „Arhitectura — modalitate de exprimare a tineretului în spiritul păcii și civilizației", prevăzut să se desfășoare la București, in cadrul Anului Internațional al Tineretului, au fost orient tate și abordate de studenți, sub conducerea cadrelor didactice, cu scopul, consecvent urmărit, ca proiectele, expozițiile, comunicările științifice , și. in genere, dezbaterile specifice acestor manifestări să constituie mijloace suplimentare de adîncire a pregătirii universitare. „Străduința noastră — ne mărturisea în acest sens lectorul univ. dr. Mac Popescu, . secretarul comitetului de partid din institut — este ca mai vechea modalitate de a concepe pregătirea studenților unilateral, „pe felii", să fie integra! înlocuită printr-o preocupare statornică, sistematică în vederea accentuării elerAentelor de sinteză, absolut necesare unul arhi- . tect complex, multilateral, cu orizont larg, capabil să răspundă prompt și eficient tuturor solicitărilor profesionale și sociale. Ceea ce presupune, firesc, implicarea mal adincă, atit a profesorilor, cît mai ales a studenților, în programul cotidian de pregătire. universitară, concentrat cu ' deosebire pe studiul individual temeinic".Favorizarea pregătirii individuale a studenților este, implicit, consecința și a altor măsuri adoptate in ultima vreme în institute bine se știe, în a lunii ianuarie, în pînă la începerea . . _____tarile cotidiene ale procesului de în- vățămînt au fost consacrate nu precădere disciplinelor cu examen în cadrul sesiunii. La rinduî lor, a- ceste manifestări (cursuri, seminarii, lucrări de laborator) au fost adeseori concentrate în trei zile pe săptă- mînă, astfel îneît restul de 3—4 zile să fie consacrat, inclusiv prin orarul cotidian, studiului individual. Este limpede, așadar, că fiecare student în parte a beneficiat acum de un

și facultăți. Cum doua jumătate a răstimpul rămas sesiunii, manifes-

timp mai prelungit și, totodată, mal compact decît în sesiunea corespunzătoare a anului trecut, pentru ca pregătirea sa în vederea examenelor să se desfășoare la cel mai înalt nivel. Alături de timp, și alte condiții ale studiului individual au fost satisfăcute. „în presesiune, ca și, evident, in timpul sesiunii, bibliotecile au funcțibnat. din plin, sălile devenite. disponibile prin concentrarea procesului didactic au fost transformate in săli de studiu individual, cadrele didactice au venit, inclusiv duminica. în sprijinul pregătirii studenților de la învățămîntul superior seral ș.a.m.d. Există deci motive ca actuala sesiune de examene să-și adjudece rezultate superioare" —< ne-a spus prof. univ. dr. ing. Adelaida Mateescu, prorector al Institutului politehnic din București.Concluzie firească, numai că plnă la deplina ei confirmare practică sa cer îuați în calcul și, evident, optimizați și alți factori, iar primul dintre aceștia este, neîndoielnic, consistența studiului individual. Sigur, Intr-un domeniu atît de specific, cum se înfățișează activitatea de pregătire individuală a studenților, orice încercare de generalizare riscă să fie incompletă. Cu tot acest risc, trebuie să spunem că studiul individual al valorifică crete de stitute și numai a unora dintre studenti. Iar o asemenea opinie se întemeiază, evident, nu atît pe cantitatea de informații vehiculată de studenți. în stadiul actual al „exploziei" informaționale, cind bibliografiile universitare sânt mai bogate decit oricînd, Iar cvasi- totalitatea disciplinelor de studiu au acoperire în cursuri, multe dintre acestea tipărite în ediții succesive, problema se pune acum în alți termeni, cu nimic mal puțin importanți pentru succesul pregătirii universitare : cît de avansată sub raport valoric este informația deținută și, totodată. în ce structuri este ea asimilată. Pentru că, evident, un sis- •em de cunoștințe este bricînd preferabil unora disparate, după cum, tot astfel, cele fundamentale, cu rol decisiv în viitoarele conexiuni, și care asigură perspectiva în formarea specialistului de miine. solicită prioritatea cuvenită inclusiv în aprecierile examinatorului.Am asistat, recent, Ia mal multe examene universitare, revelatoare atît pentru modalitățile actuale de pregătire a viitorilor specialiști, cît ,și pentru direcțiile de perfecționare a'acestei pregătiri. Să le urmărim configurația și, mai ales, concluziile. Studenții grupei 101 din anul I al Facultății de economia industriei, construcțiilor și transporturilor, de la Academia de studii economice, au susținut cel de-al treilea examen din această sesiune la Istoria economiei românești. Conținutul însuși al disciplinei, ca și modalitatea exemplară de conducere a acestui examen, întemeiat pe dialog, pe dezbaterea

unora dintre student! nu integral posibilitățile con- pregătire existente în in- facultăți. Este opinia nu cadrelor didactice, ci și a

Mihai IORDANESCU
(Continuare in pag. a IV-a)
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RESURSELE ENERGETICE REFOLOSIBILE
- REINTRODUSE ÎN CIRCUITUL PRODUCȚIEI, 

VALORIFICATE CU MAXIMĂ EFICIENTĂ!

Prin specificul producției pe care o realizează — cu precădere oțeluri de inaltă calitate, laminate finite, cabluri, produse din sîrmă destinate industriei constructoare de mașini și industriei electrotehnice — Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii este o unitate mare consumatoare da energie. „Acesta este și motivul pentru care economisirea resurselor de energie, valorificarea eficientă a resurselor energetice — ne-a spus tovarășul Gheorghe Giurgiu, inginerul- șef al combinatului — fac obiectul unor ample acțiuni întreprinse de consiliul oamenilor muncii, de organizațiile de partid, acțiuni stimulate și sprijinite de forurile de resort. în ultimii ani, în combinat s-a realizat un volum însemnat de investiții, fiind puse in funcțiune noi capacități de producție, care asigură fabricarea de produsfe metalurgice cu parametri calitativi superiori și cu consumuri reduse de energie electrică și combustibil și, totodată, au fost modernizate unele instalații tehnologice, s-au aplicat tehnologii noi la oțelărie, laminoare, trăgătoriile ■ de oțel, care permit diminuarea consumurilor energetice pe unitatea de produs".Odată cu modernizarea procesului de fabricație, 'oamenii muncii din combinat au acționat și au dobîndit o bună experiență în privința recuperării și valorificării resurselor energetice refolosibile. Astfel, în anul 1984 au fost recuperate și valorificate resurse energetice secundare totalizînd 18 000 tone combustibil convențional, cu 5 000 tone combustibil convențional mai mult decît în anul anterior. Cum s-au obținut aceste rezultate ? După cum ne-a relatat inginerul Iosif Zecha, de la serviciul energetic, în cadrul combinatului există multe instalații în care procesele tehnologice se desfășoară cu degajare de căldură. Deci resursele energetice refolosibile apar îndeosebi sub forma căldurii gazelor de ardere evacuate din agregate, gaze cu un nivel termic ridicat. De asemenea, sînt instalații care odată cu produsui obținut sau împreună cu deșeurile rezultate evacuează o parte din căldura produsă.Sînt resurse energetice Importante, bine cunoscute de specialiști, de conducerea combinatului, care, an de an, iau noi măsuri pentru recuperarea și utilizarea lor în scop tehnologic sau pentru producerea de apă caldă menajeră, apă caldă pentru încălzire și - abur saturat sau supraîncălzit. în cadrul serviciului meca- no-energetic este constituit un colectiv special care evidențiază resursele energetice refolosibile, stabilește modalitățile și acțiunile concrete care trebuie întreprinse, le SUpUhe analizei șl deciziei consiliului oamenilor muncii, urmărește executarea lucrărilor de investiții, a celor de modernizare a instalațiilor cu randamente energetice scăzute, pe scurt — asi- 
ADUNĂRILE

(Urmare din pag. I)din viața colectivelor din întreprinderi. Măsura reală a eficienței dezbaterilor va fi dată, firesc, de contribuția concretă a acestora la soluționarea problemelor majore ale activității economice, de care depinde realizarea exemplară, la toți indicatorii cantitativi și calitativi, a planului pe acest an hotăritor al cincinalului.Pentru a tntimpina alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și consiliile populare cu rezultate cit mai bune în producție, oamenii muncii sînt chemați — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor Congresului al III-Iea al Frontului Democrației și Unității Socialiste — să acționeze cu cea mai inaltă răspundere, în spiritul exigenței revoluționare, pentru■ ■ h a ■ ■întreprinderea metalurgică din Aiud face parte din rîndul marilor consumatori de energie electrică ai județului Alba. Este firesc, deci, în a- ceastă situație, ca aplicarea programului adoptat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la gospodărirea cu maximă chibzuință a energiei electrice să stimuleze inițiativele menite să asigure realizarea producției fizice în condițiile unor consumuri energetice cit mai reduse. Să vedem mai indea- proape despre ce este vorba.PROGRAM RIGUROS DE ACTIVITATE ÎN CELE DOUA TURNĂTORII ELECTRICE DE OȚEL. Programul. respectat cu strictețe, urmărește atingerea a două obiective : pe de o parte, evitarea pornirii cuptoarelor electrice de topit în perioada de maximă "solicitare a sistemului energetic național, iar. pe de altă parte, încadrarea in cotele de consum alocate și asigurarea unor cantități corespunzătoare de metal, în funcție de cerințele zilnice ale producției. Cum s-a procedat concret? Ne explică tovarășul Cornel Oniga, inginer-șef pentru sectoarele calde :— La turnătoria electrică de oțel nr. l a fost reprogramată funcționarea cuptoarelor electrice după următorul grafic orar : zilnic intre orele 17—21,30 este pauză, nici un cuptor nu funcționează. La ora 21,30 pornesc In mod eșalonat cuptoarele, in- cepînd cu cele mici, deci cu cele care au consumuri scăzute. Primul intră în funcțiune cuptorul de 1.5 tone. După topirea metalului, la ora 22, pornește cuptorul de 3 tone. La ora 23, cînd metalul în celelalte două cuptoare este topit și, deci, acestea nu se mai află în sarcină, începe să lucreze cuptorul de 5 tone. Acest program, situat în afara perioadei de consum maxim in sistemul energetic național, asigură și o aplatizare a consumului de energie electrică. După același principiu a fost reorganizată activitatea și la turnătoria electrică de oțel nr. 2. în plus, aici, cuptorul de 10 tone este pornit numai pentru comenzile de strictă ne

gură exploatarea eficientă a acestor resurse.Cîteva exemple evidențiază acesta preocupări. La trăgătoriile de oțel tare nr. 1 și 2 au fost montate 15 instalații de recuperare a căldurii din gazele arse, care este folosită la uscarea sîrmelor după scoaterea acestora din băile de decapare. în felul acesta s-a renunțat la utilizarea unor instalații de uscare, care funcționau cu gaz metan. Economia de energie obținută Însumează 1 500 tone combustibil convențional pe an. Tot pentru uscarea sîrmei se utilizează gazele arse de la cuptoarele de pa
ii de tone de comUi 
economisite prin aplicarea 

nnor soluții telmice 
valoroase

La Combinatul metalurgic 
din Cîmpia Turzii

tentare, de Ia trăgătoria de oțel tare nr. 1, prin intermediul unor etuve de uscare. La început, aceste etuve nu aveau un randament corespunzător. Dar, pe parcurs, s-au adus îmbunătățiri și acum s-a ajuns să se economisească anual 352 tone combustibil convențional. Un alt exemplu : anul trecut, la trăgătoria de oțel tare rir. 1 a fost pusă în funcțiune o instalație de încălzire a unei părți din hala de producție cu apă caldă preparată cu energia degajată de gazele arse provenite de la cuptoarele de patentare. în acest an urmează să fie realizată o instalație similară pentru încălzirea celeilalte părți a halei, folosind, de asemenea, căldura obținută de la gazele arse ale acestor cuptoare.Cel mai mare volum de resurse energetice refolosibile rezultă în. sectoarele de oțelării și laminoare. Pentru recuperarea și valorificarea lor a fost necesar să se realizeze unele lucrări de investiții. în acest scop s-a statornicit o bună colaborare cu „IPROMET" și „IPROLAM", precum și cu alte unități de proiectare-cer- cetare. încă din 1981, la laminorul nr. 3 i-a pui in funcțiune, pe baza

Dispeceratul carierei miniere de la Rovinari

Întărirea ordinii șl disciplinei, pentru o atitudine responsabilă in muncă In toate sectoarele, in vederea realizării in cele mai bune condiții a programelor de dezvoltare a patriei noastre in noua etapă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. în acest scop, este necesar ca, pretutindeni, in toate unitățile economice, adunările generale să se manifeste ca adevărate tribune ale afirmării plenare a responsabilității și exigenței muncitorești, a ideilor novatoare și experiențelor pozitive, astfel incit, pe baza gîndirii colective, să se stabilească măsurile și soluțiile tehnice și organizatorico cele mai bune pentru înfăptuirea tuturor indicatorilor de olan pe anul 1985, in strinsă concordanță cu hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, cu exigentele actualei etape de dezvoltare a economiei noastre naționale.
cesitate.'Bunăoară, în primele 25 de zile ale lunii ianuarie a funcționat numai 11 zile, iar atunci s-au elaborat doar una-două șarje pe zi. în loc de 3—4 șarje cum se proceda înainte. Pentru a nu perturba ritmicitatea producției, deficitul de metal lichid a fost compensat prin supraîncărcarea cuptorului de 30 tone și funcționarea acestuia intr-un ritm de 3—4 șarje pe zi, intre orele 22—17.
Planul de producție - depășit, 
energia electrică - economisită 

LA ÎNTREPRINDEREA METALURGICĂ DIN AIUD

— Ce eficientă au avut acesta mâluri ?— S-a asigurat, in primul rînd, o bună desfășurare a procesului de producție. La oțel și la piese turnate ne încadrăm în graficul stabilit și am realizat planul pe luna ianuarie. Totodată, am economisit — față de vechea repartiție — 1 631 de MWh energie electrică șl 114 000 mc gaz metan.SOLICITUDINE ȘI OPERATIVITATE ÎN ONORAREA UNOR COMENZI URGENTE. Metalurgiștii din Aiud mai sînt confruntați și cu alte cerințe, care impun un efort de organizare șl o strictă disciplină tehnologică. Așa cum prevăd măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., In unele Întreprinderi au fost programate In de- vanș lucrări de reparații la o seamă de utilaje. Or, întreprinderea metalurgică din Aiud, ca mecanlc- 

unul proiect Întocmit de „IPROLAM", un cazan de recuperare ă căldurii gazelor arse, care este utilizată pentru producerea de abur tehnologic ce se introduce în magistrala termică a combinatului. Inițial, instalația prezenta unele dificultăți în funcționare, neetanșeizări etc. Specialiștii institutului, împreună cu cei din combinat au adus instalației unele perfecționări. Printre altele, s-a îmbunătățit reglajul debitului de gaze care trec prin cazanul recuperator, in funcție de presiunea din cuptorul de propulsie, ceea ce permite desfășurarea în condițji mai bune a pro

cesului tehnologic șl sporirea randamentului de recuperare a căldurii din gazele arse.Una din cele mai recente șl, totodată, mai eficiente realizări este cea de la laminorul 4. Pe baza unui proiect întocmit de „IPROLAM" a fost realizată o instalație de recuperare alcătuită din 9 sisteme eco- nomizor-vaporizator amplasate pa traseul de gaze arsa al cuptoarelor adinei (da încălzire a lingourilor). Cu acest sistem de recuperare a căldurii se produce abur la o presiune de 4 atmosfere, cu o temperatură medie de 160 grade Celsius. Aburul obținut este introdus în magistrala termică, de unde este utilizat, in funcție de necesități, în procesele tehnologice. Din evidențele întocmite cu minuțiozitate de serviciul energetic rezultă că numai cu ajutorul acestei instalații se recuperează un volum de resurse energetice echivalente cu 2 300 tone combustibil convențional pe an.Cu toate acestea, combinatul dispune încă de un volum însemnat da resurse energetice refolosibile care nu sînt încă recuperate și valorificate. Pentru aceasta s-au elaborat de 

șef in ramura metalurgiei, a primit un volum important de comenzi urgente de la combinatele siderurgice din Hunedoara și Galați, întreprinderile de țevi din Zalău și „Republica" din Capitală, Combinatul metalurgic Cîmpia Turzii, prin care era solicitat un volum important de piese de schimb. Cu operativitate, a fost elaborat un program de urgență pentru a le produce și livra benefi

ciarilor menționați in cel mai scurt timp. Centrul de cercetare și proiectare din intreprindere a fost mobilizat să lucreze în% program prelungit și, ca urmare, într-o săp- tămină ău fost întocmite documentații pentru 1 000 tone de piese de schimb, lansate imediat în producție, întreprinderea de țevi Zalău, bunăoară, avea nevoie de o serie de cilindri de laminare. Eficiența măsurilor luate ?— Pînă acum am livrat 28 cilindri, ne informează ing. Aurel Mureșan, șeful secției prelucrări mecanice II. Avem in lucru pe mașini alți 30 cilindri, astfel că, în aceste zile, vom livra beneficiarului, în urma apelului adresat. întreaga cantitate de cilindri prevăzută pe trimestrul II a.c.Realizarea cu promptitudine a acestei comenzi prioritare constituia un argument, o dovadă că și în compartimentul prelucrări mecanica au fost găsită soluții optime de 

către „IPROLAM" șl „IPROMET", împreună cu specialiștii combinatului, o serie de studii care au în vedere economisirea a 17 700 tone combustibil convențional. Se apreciază că în perioada 1985—1987 se vor putea valorifica in condiții economice resurse totalizînd 5 600 tone combustibil convențional, iar pentru alte resurse- — însumînd 700 tone combustibil convențional — se fac în continuare cercetări. Pentru prima categorie de resurse s-au întocmit proiecta de execuție, unele fiind de pe acum cuprinse în plan, ca, de exemplu, recuperarea căldurii gazelor arse, a produselor calde rezultate de la oțelăria electrică nr. 1 și laminoarele 1 și 4, prin montarea de panouri radiante ce vor produce apă caldă de 90 grade Celsius. De asemenea, s-a prevăzut să se modernizeze laminorul nr. 3, urmînd ca după aceea țaglele calde să intre direct in instalațiile de patentare. Se evită astfel răcirea acestora și deci o nouă încălzire, redueîndu-se astfel consumul de energie pe tona de laminate.Pe baza unui proiect al „IPROLAM" s-a realizat pentru prima dată in țară și urmează să fie pusă in funcțiune pînă la sfirșitul trimestrului I al acestui an o instalație de recuperare a căldurii țaglelor de la laminorul de semifabricate. . Instalația este formată din panouri asemănătoare captatoarelor solare, amplasate deasupra țaglelor de pe paturile de răcire. Căldura radiată de țagle este preluată de apa care circulă în interiorul acestor panouri. Apoi, apa caldă, astfel obținută va fi utilizată atit în instalația de încălzire de la laminor, cit și pentru prepararea apei calde menajere. Prin punerea în funcțiune a instalației se vor economisi resurse energetice refolosibile echivalente cu 520 tone combustibil convențional. Este o soluție deosebit de valoroasă, care poate și trebuie să fie aplicată la aproape toate laminoarele din industria metalurgică.Recuperarea și valorificarea unui volum cit mai mare de resurse energetice refolosibile depind acum de urmărirea și realizarea tuturor măsurilor stabilite. Punerea în funcțiune a instalațiilor, finalizarea investițiilor sînt condiționate de o tot mai strinsă conlucrare între toți factorii : proiectant, beneficiar, constructor, furnizori de utilaje. în acest sens, Combinatul metalurgic Cîmpia Turzii solicită în primul rind furnizorilor de utilaje, printre care întreprinderea metalurgică Aiud, întreprinderile „Aversa" și „Ventilatorul" diă București, să livreze la termenele stabilite sau chiar în devans utilajele și instalațiile contractate. în felul a- cesta vor putea fi puse mai devreme in valoare importante cantități de resurse energetice refolosibile, care altfel se risipesc.
Marin OPREA
corespondentul „Scinteii*

reorganizare a activității pp perioada de iarnă, fără ca ritmul producției să fie afectat. Care au fost măsurile luate 1— Măsurile Impuse tocmai de specificul activității noastre, precizează Îeful secției prelucrări mecanice II. n primul rind, în sectorul mașinilor de performantă, mari consumatoare de energie electrică, activitatea a fost organizată pe principiul „focului 

continuu". MS refer Ia strungurile de cilindri, mașinile de alezat și frezat cu un'.diametru mai mare de 150 ’mm, mașinile de frezat portal, in total 30 de mașini de prelucrat. După aceea, am micșorat intervalele dintre schimburi, prin preluarea din mers a activității. în colaborare cu sectorul de tratamente termice din cadrul forjei a fost asigurată încărcarea la capacitate a cuptoarelor. Desigur, au mai fost stabilite și alte măsuri tehnico-organizatorice. Este vorba de întărirea asistenței tehnice pe schimburi, utilizarea, în cursul zilei, numai a iluminatului ■ natural, prin introducerea, unor dispozitive automate, care aprind și sting becurile în funcție de intensitatea luminii de afară, citirea zilnică a contorului secției. Ca un amănunt, sectorizarea și planificarea consumului de energie electrică pe secții au fost realizate da mai multi ani.

Două Imagini, aceeași preocupare pentru pregătirea temeinică a campaniei de primăvară : Repararea tractoarelor 
la S.M.A. Bârcănești, județul Prahova (stingă) ; controlul semințelor la Inspectoratul județean Vrancea (dreapta)

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ 
pregătită temeinic, cu cea mai mare răspundere!

In unitățile pentru mecanizarea agriculturii continuă 
lucrările de reparare a tractoarelor și mașinilor agri
cole ce vor fi folosite la primăvară. Din ultimele date 
furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen
tare rezultă că repararea tractoarelor este avansată in 
județele Arad, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud, Hu
nedoara și Brașov. Lucrările au intirziat in județele 
Brăila, Gorj, Ialomița, lași, Mehedinți și Timiș. Este

necesar ca, In continuare, specialiștii să organizeze cit 
mai bine munca in ateliere, să asigure recondiționarea 
pieselor de schimb și subansamblelor, astfel incit re
pararea tractoarelor și mașinilor agricole să se incheie 
la termenele stabilite. Cum se acționează pentru efec
tuarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de re
parații ? lată ce ne relatează corespondenții noștri.

Repararea tractoarelor - în graficul stabilit 
și cu multă grijă pentru calitatea lucrărilor
VASLUI

Organizarea temeinică 
a muncii in ateliereDouă (din cele șapta centre specializate în repararea tractoarelor, motoarelor și mașinilor agricole din județul Vaslui se află la S.M.A. Negrești. Iată de ce am urmărit mai întîi aici modul în care se desfășoară această importantă activitate. „Ne-am pregătit mult mai bine pentru lucrările de reparații — ne spune Anton Zăpodeanu, inginerul-șef al stațiunii. Cu toate acestea, stadiul lucrărilor nu esta mulțumitor. De aceea, la Băcești, centru specializat în repararea tractoarelor, a motoarelor de 45 cai putere din tot județul, au fost reparate doar 75 și. respectiv. 54 la sută din utilajele programate. Am mărit numărul mecanicilor cu 43 și, drept urmare, reparăm acum, în medie, 1,5 tractoare pe zi, 2 motoare și 4 remorci, avînd garanția că vom termina lucrările în termen".Trecem prin halele de producție ale centrului de reparații Negrești. Mai multe linii încadrate cu oameni pe fiecare post funcționează din plin. Gheorghe Moroșanu, șeful centrului, ne spune că și aici a fost suplimentat numărul oamenilor care lucrează la reparații, iar în atelierul de re- condiționări activitatea a fost organizată mai bine. Ca atare, pină acum au fost reparate nu numai toate cele 190 de motoare de 65 CP planificate, ci și alte 70 aduse de la1 celelalte centre. în schimb, din motoarele mari nu au fost reparate decît 18 la sută. Cauza ? Lipsa pistoanel.or, a e- lemenților și supapelor de la pom*  pele de injecție. Aflăm că au fost recondiționate multe piese, a căror valoare se ridică la 740 000 lei. Unele au fost executate in întreprinderile industriale. Dar ceea ce lipsește nu se poate face pe plan local.La Trustul județean al mecanizării, inginerul Florin Moldoveanu, responsabil cu asistența tehnică, ne informează că au fost reparate și puse în stara de funcționare 3 421 de tractoare din cele 3 661. Si-

■ ■ ■ a ■ a ■CE ARATĂ CONTORUL SECȚIEI DE PRELUCRĂRI MECANICE; Urmărim consumul zilnic și constatăm, adunînd kilowații economisiți, că e- conomiile realizate in ianuarie sînt egale cu consumul secției pe două . zile. Mai exact, s-au economisit 26,1 MWh, cota zilnică repartizată secției fiind de 12 MWh. Un fapt însă și mal important: economia de energie electrică a fost înregistrată in condițiile depășirii planului pe luna ianuarie la utilaj tehnologic cu 40 tone., — Săptămînal, pe întreprindere, față de noile cote obținem o economie de 182 MWh energie electrică, ne spune in concluzie ing. Mircea Popa, directorul unității. Dar pentru ca măsurile pe care le-am stabilit să aibă în continuare eficiența scontată, este necesar ca unii dintre colaboratorii noștri să se achite de sarcinile ce le revin. Este vorba de asigurarea fontei, deoarece la turnătoria de fontă activitatea a fost oprită timp de o săptămină. Combinatul siderurgic „Victoria" din Că- lan nu ne-a livrat în ianuarie 1 000 t fontă nouă, iar unitatea de prelucrare a metalului Valea Serma- gului — 500 tone fontă veche.Sperăm, de asemenea, ca, în scurt timp, Centrala industrială de prelucrări metalurgice să rezolve problema asigurării uleiurilor hidraulice necesare pentru a evita oprirea unor utilaje.Pretutindeni, in întreprindere, se manifestă o atitudine muncitorească, responsabilă, pentru realizarea producției planificate în condițiile reducerii consumurilor energetice. Constatările d.e la fața locului, discuțiile cu factorii de răspundere din unitate evidențiază că, in fiecare secție și atelier, există posibilități pentru e- conomisirea, energiei printr-un susținut efort colectiv. Experiența acumulată trebuie însă dezvoltată în continuare. O sarcină pe care metalurgiștii din Aiud și-o asumă cu deplină hotărîre.
Ștefan DIN1CA
corespondentul „Scinteii*  

tuația ar putea să pară mulțumitoare. Dar nu este. De ce 7 „Fiindcă greutatea abia de acum începe — ne spune inginerul. în special pentru motoarele mari ne lipsesc destule piese de schimb și nu putem continua reparațiile. Am recuperat, recondiționat și recondiționăm, in continuare, arbori motor, chiulase ș.a., in total peste 150 de repere. Dar unele piese de bază ne lipsesc. Ne trebuie urgent aproape 1200 pistoane, elemenți și supape de la pompele de injecție, seturi motor, sîrmă de sudură, carbid ș.a. Toate acestea ău fost contractate din timp și figurează în repartiții".Ce se întreprinde pentru a le procura ? „Avem delegați în aproape fiecare întreprindere furnizoare — ne răspunde Gheorghe Amăriuțel, șeful biroului aprovizionare al bazei de aprovizionare. Cu toate acestea, unele unități din țară — I.M.A.I.A. Roșiori de Vede, întreprinderea de mecanică fină Sinaia — nu ne-au livrat nimic ori foarte puține din piesele de schimb de Imediată și mare necesitate in aceste zile. De asemenea, întirzie livrarea unor piese necesare adum la repararea mașinilor agricole și întreprinderea «Semănătoarea» din București ș.a.".Ineă un semnal adresat întreprinderilor industriale in cauză pentru a grăbi fabricarea și livrarea pieselor de schimb.
Petru NECUEA
corespondentul „Scinteii*

IAȘI
însemnate economii 

prin recondiționarea 
pieselor de schimbîn județul Iași au fost verificate și reparate 2 434 de tractoare, re- prezentind 82 la sută din numărul celor prevăzute. S-a Încheiat repararea grapelor cu disc, a mașinilor de împrăștiat îngrășăminte organice și altor mașini.Pentru efectuarea în grafic a lucrărilor de reparații și realizarea unor economii Însemnate s-a organizat recondiționarea unui număr mare de piese de schimb. Tovarășul Gheorghe Niculescu, inginer-șef al Trustului S.M.A. Iași, ne spune că ansamblele, subansam- blele și piesele de schimb uzata sînt- colectate și adusa la centrele specializate, unde se recondiționează și se folosesc la tractoarele aflate în reparații.- în acest fel, se înlătură timpii morți ce se creează adesea în așteptarea pieselor noi repartizate. De exemplu, planetarele uzate sint aduse la centrul specializat de la S.M.A. Pașcani, unde se încarcă prin sudură și se rectifică, iar apoi sînt redate unităților care le-au trimis. în cadrul tuturor stațiunilor pentru mecanizare se refac brăzdatele de pluguri, folosindu-se o tehnologie originală. Ea constă in decuparea părții uzate și înlocuirea acesteia cu oțel de arc de Ia vagoanele casate la I.M.M.R. Pașcani, unitate cu care Trustul S.M.A. Iași are o veche colaborare în acest sens. Recondiționarea pieselor de schimb se realizează, de asemenea, și în alte stațiuni pentru mecanizarea agriculturii din județ. Cu deosebire se recondiționează cuțitele de la cultivatoare, operație ce se face prin înlocuirea părții uzate cu o altă parte croită din talerele uzate de la grapele cu discuri. La trustul S.M.A. se apreciază că, în acest an, pentru fiecare cultivator și combi - nator, ca și pentru fiecare plug, se

Produse noi asimilate în fabricațieColectivul întreprinderii de panouri și tablouri electrice din Alexandria acordă o atenție deosebită asimilării in fabricație a unor noi produse cu performanța tehnico- funcționale superioare, care să satisfacă în cel mai înalt grad cerințele beneficiarilor interni și partenerilor externi. Aici s-a trecut la fabricația barelor capsulate trifazate de 2 500 amperi destinate Centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă, produse de mare complexi

vor realiza cite 2—3 seturi de cuțite și brăzdare de rezervă. Au mai fost recondiționate și axe pentru • cutii de viteză de la tractoare, componente ale ridicătorului hidraulic și alte piese. Din luna noiembrie anul trecut și pină în prezent, în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul Iași au fost recondiționate și confecționate piese de schimb în valoare de peste 11 milioane lei.Desigur că această acțiune nu rezolvă în totalitate problema pieselor de schimb. întrucit unele repere lipsesc, specialiștii trustului S.M.A. au organizat întrajutorarea cu piese de schimb recondiționate sau nou procuratei De asemenea, pentru a sa recupera rămînerile în urmă la efectuarea reparațiilor, munca în ateliere a. fost organizată in schimburi prelungite și în două schimburi. Există posibilitatea ca reparațiile și reviziile tehnice la parcul de tractoare și mașini să se încheie in timp scurt.
Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii*

SĂLAJ

Un semnal pentru 
furnizorii unor reperePînă la 11 februarie. în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul Sălaj au fost reparate 93 la sută din tractoare, iar la diferite mașini agricole lucrările respective s-au încheiat. Dacă totuși mai sînt tractoare și diferite motoare nereparate, explicația rezidă mai ales în neasigu- rarea unor piese de schimb. Pentru înlăturarea unor asemenea neajunsuri, lucrătorii din cadrul centrului de reparații din Nușfalău au organizat recondiționarea unor piese de schimb. Ca atare, ei au livrat 85 la sută din totalul tractoarelor primite. „La un moment dat nu aveam Ionje- roane — ne spune Bacs Gheorghe, inginerul-șef al S.M.A. Nușfalău. Ce să facem ? Le-am confecționat noi. La această oră livrăm lonjeroaneie respective și altor unități din județ. Recondiționăm o sută de repere, confecționăm seturi de garnituri și pistoane pentru tractorul'încărcător hidraulic (TIH-445), concomitent cu e- fectuarea reparațiilor capitale . la tractoare". Iată o inițiativă soldată cu rezultate bune.Și la centrul de reparații din cadrul S.M.A. Zalău au fost reparate 320 motoare din cele 360 aduse aici. Din discuția pe care am avut-o cu tovarășul Alexandru Mintaș, directorul stațiunii, a rezultat că întîmpină greutăți mari la efectuarea reparațiilor din lipsa unor repere : elemente și supape pentru pompele de injecție, axe pompă și pinioane de antrenare pentru pompele de ulei, cuzineți, bielă pentru arbore motor și altele. De ce nu s-au asigurat aceste repere ? Ne răspunde tovarășul Mircea Olteanu, directorul bazei de aprovizionare Sălaj : „Sint repere deficitare. Ministerul de resort ne-a promis ferm — delegații noștri sint prezertți la furnizori — că in curs de o săptămină le vom primi. în aceste condiții, considerăm că reparațiile se vor Încadra in termeneie prevăzute".Se desprinde concluzia că este necesară o acțiune mai susținută din partea organelor centrale de specialitate in vederea asigurării pieselor de schimb necesare pentru a putea fi efectuate în totalitate, in termenele prevăzute, reparațiile mașinilor și utilajelor agricole.

Euqen TEGEAȘ
corespondentul „Scinteii*

tate, care se constituie intr-o premieră tehnică națională. In perioada ce a trecut din acest an. la cunoscuta intreprindere din reședința județului Teleorman au mai fost introduse in fabricație echipamente de automatizare pentru strunguri mono și multiax. Ponderea produselor noi și modernizate in totalul producției depășește in acest an 85 la sută. (Stan Ștefan, corespondentul „Scinteii").



SCINTEIA — marii 12 februarie 1985 PAGINA 3

ADEZIUNE UNANIMĂ, VIE SATISFACȚIE A ÎNTREGULUI POPOR PENTRU
REALEGEREA TOVARĂȘUIUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ÎNALTA FUNCȚIE 

DE PREȘEDINTE AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE
Oamenii muncii de pe străvechile meleaguri timișene își exprimă totala lor satisfacție și nemărginita bucurie pentru realegerea dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, se relevă în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. și CONSILIUL JUDEȚEAN AL F.D.U.S. Sîntem încredințați că avindu-vă și pe mai departe in fruntea celui mai larg și reprezentativ organism al democrației noastre socialiste, poporul român își va putea da întreaga măsură a vocației sale creatoare, capacitatea de constructor conștient și devotat al propriului destin, al independenței șl suveranității patriei.Cu ferma convingere că stă în puterea noastră să sporim neîncetat contribuția județului Timiș la propășirea multilaterală a patriei, prin legămîntul solemn de a cinsti anul 20 al „Epocii Nicolae Ceaușescu" cu rezultate record în toate domeniile, ne exprimăm in acest fel dragostea și gratitudinea față de dumneavoastră, mult iubite și stimate conducător, unitatea de neclintit in jurul partidului, al secretarului său general, care prin ilustra sa gindire și acțiune a confferit României socialiste un nivel de dezvoltare fără precedent, un uriaș prestigiu internațional pe frontul afirmării idealurilor de pace, progres și civilizație.CONSILIUL CENTRAL DE CONTROL MUNCITORESC AL ACTIVITĂȚII ECONOMICE ȘI SOCIALE, in deplin consens cu întreaga națiune, se alătură cu entuziasm voinței neclintite unanim exprimată de întregul popor și dă glas profundelor sentimente de satisfacție și mîndrie patriotică prilejuite de marele act politic săvirșit prin realegerea dumneavoastră, înflăcărat patriot și revoluționar, luptător neobosit pentru împlinirea marilor idealuri de progres, bunăstare și pace ale poporului român, în înalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste.In acest moment înălțător al celei mai glorioase epocî din întreaga istorie a României, prin marile salturi calitative realizate în edificarea societății socialiste multilateral dezvol- i tate, ne angajăm că vom răspundecu înaltă conștiință revoluționară.I patriotică, tuturor sarcinilor carei decurg din transpunerea în viață aI hotărîrtlor Congresului al XHI-lea alpartidului, că vom veghea cu fermitate la transpunerea neabătută înI I viață a hotărîrilor de partid, a legi-: lor țării, că vom face totul pentrua ne aduce contribuția la Îndeplinirea obiectivelor politicii partidului nostru, că vom face din slujirea cu abnegație a patriei, partidului și poporului rațiunea întregii noastre activități.COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, CONSILIUL JUDEȚEAN AL F.D.U.S., toți oamenii muncii de pe aceste străvechi meleaguri românești, într-o deplină unitate de gînd, simțire și voință, își exprimă nețărmurita bucurie pentru realegerea în unanimitate a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de președinte al Frontului Democrației șl Unității Socialiste.Cronica marilor înfăptuiri ale socialismului în România consemnează în acest an aniversar — cînd se împlinesc două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al P.C.R. care a hotărît alegerea dumneavoastră în fruntea partidului — bilanțul celei mai fertile și mai dinamice perioade din istoria multimilenară a poporului nostru, pe care, în semn de suprem omagiu, o numim simplu și firesc „Epoca Ceaușescu".Înalta valoare teoretică șl practică a magistralei cuvîntări prezentate de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, în deschiderea lucrărilor celui de-al III-lea Congres al F.D.U.S. conferă acestui document caracteristicile unul luminos tablou asupra drumului parcurs de România în ultimii ani, autentic program de muncă și acțiune pentru întregul nostru popor, ferm angajat într-o operă constructivă de mare amploare și deosebită rezonanță is- . torică : făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintarea țării spre comunism.In acest moment Istoric, de înălțătoare solemnitate, cind prin votul unanim al reprezentanților tării în forumul suprem .al F.D.U.S., expri- mînd voința unanimă a întregului popor, ați fost reinvest!! in funcția de președinte al Consiliului Național al acestui larg organism democratic al poporului român, CONSILIUL UNIUNII NAȚIONALE A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE, în numele întregii țără- nimi, vă adresează, din adîncul inimii, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cele mai respectuoase șl calde felicitări, un fierbinte și vibrant omagiu.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că țărănimea cooperatistă nu va precupeți nici un efort pentru a da viață hotărîrilor Congresului al XHI-lea al partidului, concepției dumneavoastră cu privire la noua revoluție agrară, depunînd eforturi stăruitoare pentru Îndeplinirea sarcinilor ce-1 revin din Programul național de realizare a unor producții mari, sigure șl stabile. Im- pre.ună cu celelalte organizații componente ale F.D.U.S. de la sate, vom acționa, totodată, pentru creșterea producției agricole în gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor agricole și în gospodăriile producătorilor particulari, pentru sporirea aportului acestora la fondul de stat, la realizarea programelor de autoaprovizionare teritorială.Comuniștii, toți oamenii muncii de pe înfloritoarele meleaguri vîlcene, . vă adresează din adîncul inimii cele 

mâi călduroase mulțumiri pentru fundamentalele orientări șl teze cuprinse în magistrala cuvîntare rostită de la tribuna celui de-al III- lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, strălucită afirmare a unității de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul partidului comunist, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se relevă in telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN VILCEA AL P.C.R. șl CONSILIUL JUDEȚEAN AL F.D.U.S.Răspunzînd cu entuziasm și dăruire muncitorească vibrantelor dumneavoastră Îndemnuri. colectivele noastre de muncă, organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea și îndrumarea permanentă a organelor și organizațiilor de partid, sînt angajate cu fermitate in transpunerea în viată a importantelor sarcini ce ne revin in acest an hotărîtor al actualului cincinal. Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că la sfîrșitul lunii ianuarie am înregistrat succese da seamă în multe din unitățile noastre industriale, livrînd peste plan însemnate cantități de lignit, energie electrică, produse chimice și din industria lemnului.Vă asigurăm, scumpe și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că șl în viitor vom face totul pentru transpunerea iri viață a hotărîrilor adop
• Strălucitul dumneavoastră exemplu de cutezanță revoluționară și abnegație 

dedicate edificării socialismului și comunismului pe pămîntul României ne însuflețește 
in munca de zi cu zi pentru continua înflorire a patriei

• Profundă recunoștință pentru neobositele dumneavoastră eforturi consacrate 
promovării păcii și colaborării intre popoare, făuririi unei lumi mai drepte și 

mai bune pe planeta noastră*, ■ . ♦
• Angajament ferm al tuturor fiilor patriei de a intimpina alegerile de 

deputați de la 17 martie cu noi succese în toate domeniile de activitate

tate de acest înalt forum al democrației și unității noastre socialiste, In lumina istoricelor documente ale Congresului al XHI-lea al Partidului Comunist Român.Colectivul de oameni ai muncii din ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" BUCUREȘTI își exprimă totala adeziune și bucuria pentru realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Frontului Democrației șl Unității Socialiste. Acest eveniment sărbătoresc are valoarea unul simbol, noi toți avînd conștiința că secretarul general al partidului, președintele țării, prin glasul său, exprimă limpede aspirațiile întregului nostru popor.Aducem Înaltă cinstire arhitectului întregii politici externe românești care și-a demonstrat prestigiul internațional prin marile sale virtuți, oferind soluții durabile, constructive problemelor ce confruntă umanitatea.Noi, toți oamenii muncii din întreprinderea „23 August", cu sentimente pline de respect, ne angajăm să acționăm cu hotărîre pentru aplicarea neabătută a principiilor și normelor pe care partidul nostru le pune la baza dezvoltării economica a țării noastre.Ne exprimăm șl cu acest prilej atașamentul față de conducerea partidului, față de dumneavoastră personal, stimate tovarășe secretar general, și ne afirmăm hotărlrea de a nu precupeți nici un efort, de a face tot ce depinde de noi - în vederea realizării neabătute a sarcinilor de mare răspundere ce rezultă din istoricele hotărîri ale Congresului al XIH-lea al partidului, din magistrala cuvîntare la Congresul al III-lea al Frontului Democrației șl Unițății Socialiste, pe linia participării cît mai active a României la circuitul economic mondial, necesitate obiectivă a creșterii accelerate a economiei naționale, a propășiri! necontenite a țării noastre. * păcii și prieteniei. în lume.Exprlmînd sentimentele de legitimă și vibrantă mîndrie patriotică, de nețărmurită bucurie șt profundă satisfacție ale comuniștilor brăileni, vă adresăm din inimă și cu toată inima, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, cele mai calde și respectuoase felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră in Înalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, se subliniază în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN BRĂILA AL P.C.R.Vă asigurăm, mult Iubite șl stimate tovarășe secretar general, că organizația județeană Brăila a P.C.R., toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri sînt hotărițl să acționeze cu întreaga lor energie creatoare pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XHI-lea al partidului, care asigură înaintarea viguroasă a patriei noastre pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dez

voltate și i comunismului in România.îngăduiți-ne, mult Iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, erou intre eroii neamului. falnic stegar al națiunii noastre socialiste. să vă transmitem din adincul sufletelor noastre cele mai sincere urări de sănătate șl viață îndelungată pentru a ne conduce cu aceeași clarviziune pe drumul socialismului și comunismului Victorios.Cu sentimente ds Îndreptățită mindrie patriotică, de adincă bucurie și fierbinte dragoste, alăturin- du-ne in glas șl simțire întregului popor, permiteți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm cele mal calde și respectuoase felicitări pentru realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, se relevă in telegrama adresată de CONSILIUL OAMENILOR MUNCII DE NAȚIONALITATE GERMANĂ DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA.Ne exprimăm totala adeziune față de tezele, Ideile șl orientările, de excepțională valoare tebretică și practică, cuprinse în magistrala dumneavoastră cuvîntare prezentată Congresului al III-lea al F.D.U.S. Aducem din adîncul inimii prinosul nostru de recunoștință pentru modul. profund democratic în care a 

fost soluționată problema națională, fapt ce asigură egalitatea deplină în drepturi a tuturor cetățenilor României, fără deosebire de naționalitate.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea fermă a Consiliului oamenilor muncii • de naționalitate germană de a-șl îndeplini fără preget sarcinile ce-1 revin din documentele adoptate de Congresul al III-lea al Frontului Democrației șl Unității Socialiste, că, Împreună cu întregul popor, oamenii muncii de naționalitate germană își vor aduce întreaga contribuție la înflorirea continuă a patriei noastre comune. Republica Socialistă România.Oamenii muncii sălăjenl au primit cu bucurie și satisfacție hotărîrea marelui forum al democrației noastre socialiste de a vă reînvesti în înalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mal Iubit șl prețuit fiu al națiunii noastre, proeminentă personalitate politică a lumii contemporane, omul de a cărui viață și activitate sînt Indisolubil legate marile lzblnzl ale poporului nostru în ultimele două decenii, se arată în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN SĂLAJ AI. P.C.R.Această nouă reînvestlre ne dă garanția sigură a unirii întregului nostru popor în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru continuarea neabătută a operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate ș! înaintare a României spre comunism.însuflețiți de Istoricele hotărîri ale Congresului al XHI-lea al partidului, deplin încrezători în politica Internă și externă a partidului, și statului nostru, ne angajăm ferm să facem totul pentru realizarea planului pe acest an, pentru pregătirea temeinică șl înfăptuirea exemplară a cincinalului 1986—1990. pentru continua dezvoltare economică șl socială a județului nostru.în numele CONSILIULUI DE CONDUCERE AL MINISTERULUI COMERȚULUI INTERIOR, al tuturor lucrătorilor din comerțul socialist vă rugăm să ne îngăduiți, tovarășe Nicolae Ceaușescu," mult Iubit conducător al națiunii noastre socialiste, să vă adresăm, din adîncul inimilor noastre, cele mai călduroase felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste șl să vă dorim multă sănătate, ani mulți și fericiți împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, succese tot mai mari în vasta dumneavoastră activitate pe care o desfășurat! cu Imensă dragoste față de partid și popor.Exprlmlndu-ne adeziunea totală la bogatul conținut de idei cuprinse în magistrala cuvîntare rostită de dumneavoastră la Congresul al III-lea 

al Frontului Democrației șl Unității Socialiste, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din comerțul socialist vor participa, cu toată dăruirea, la Înfăptuirea mărețelor idealuri de progres și bunăstare' prefigurate cu strălucită clarviziune de dumneavoastră.în acest an, cind aniversăm împlinirea a două decenii de la investirea dumneavoastră, de către Congresul al IX-lea. in funcția supremă de secretar general al partidului, ne angajăm solemn în fața dumneavoastră, genialul strateg al României socialiste, față de tovarășa Elena Ceaușescu. militant de frunte în conducerea partidului și statului, eminent om de, știință de reputație internațională, că vom acționa cu toată hotărîrea pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de mare răspundere ce revin comerțului socialist.într-o deplină și unică simțire de voință șl cuget cu întreaga națiune, comuniștii, toți oamenii muncii de pe înfloritoarele plaiuri ale județului Satu Mare, fără deosebire de naționalitate, vă adresează cu toată bucuria inimilor lor cele mal sincere și calde felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră, la cel de-al III-lea Forum al celui mai larg și democratic organism politic din țara noastră, în înalta ' funcție 

de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste — se spune în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R.Cu sentimente de nețărmurită mindriex patriotică, oamenii muncii din județul nostru — români, maghiari, germani și de alte naționalități — am luat cunoștință de orientările strălucite cuprinse în*  magistrala cuvîntare pe care ați rostit-o în deschiderea lucrărilor Congresului Frontului Democrației și Unității Socialiste.Integrați organic în Frontul Democrației și Unității Socialiste, sătmărenii, în frunte cu comuniștii, fac legămînt solemn de a întări prin eforturile lor creatoare, prin munca și viata de zi cu zi, unitatea de granit în jurul partidului, a dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul unității României socialiste de azi șl de miine, de a vă urma neabătut, fără șovăire, pe drumul unor noi șl strălucite izbinzi, spre gloria și măreția scumpei noastre patrii. Republic*  Socialistă România.Comuniștii, toți oamenii muncii — români, germani, maghiari — de pe străvechile meleaguri ale județului Sibiu au primit într-o atmosferă de puternică însuflețire și angajare patriotică lucrările celui de-al III-lea Congres al F.D.U.S. — se arată în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R.Dînd glas voinței unanime a comuniștilor, a tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe aceste minunate plaiuri, ne exprimăm, din adincul inimilor. nemărginita bucurie prilejuită de realegea dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste. în aceste momente înălțătoare, vă adresăm, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. urările noastre fierbinți de viață ■ îndelungată, sănătate șl putere de muncă, profunda noastră recunoștință și aleasă dragoste pentru tot ceea ce. ați făcut și faceți în scopul asigurării progresului neîntrerupt al patriei.Vă încredințăm, cu acest prilej, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa fără preget, prin noi fapte de muncă, pentru a amplifica contribuția județului Sibiu la realizarea mărețului program al partidului de dezvoltare multilaterală a patriei pe calea socialismului și comunismului, la înfăptuirea exemplară a istoricelor hotărîri ale Congresului al XHI- lea al partidului. .Realegerea dumneavoastră, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste reprezintă voința unanimă a întregului popor de a avea mereu în fruntea partidului șl statului pe ctitorul României moderne, libere și demne, luptătorul Încercat și neobosit pentru Înfăptuirea neabă

tută a mărețului Program de edificare a societății-socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră — se relevă in telegrama COMITETULUI DE P.ARTID AL DIRECȚIEI CENTRALE DE STATISTICĂ.Alături de întregul nostru partid și popor, comuniștii, tinerii organizației U.T.C. și membrii organizației democrației șl unității socialiste din Direcția Centrală de Statistică vă încredințează, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vor acționa în spirit comunist, revoluționar pentru transpunerea în viață a prețioaselor dumneavoastră orientări și indicații, în vederea înfăptuirii unui sistem informațional statistic veridic, operativ și eficient pentru conducerea și planificarea economiei naționale, pentru aplicarea fermă a mecanismului economic și financiar, vor sluji fără preget partidul și poporul, vor urma neabătut politica internă și externă a partidului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înfăptuirea visului de aur al omenirii —» comunismul.Unanimitatea șl entuziasmul cu care marele forum al democrației si unității întregii națiuni a- hotărît să fiți reînvestit în fruntea celui mâi larg și reprezentativ organism po

litic din societatea noastră reprezintă o nouă și strălucită expresie a coeziunii și unității indisolubile a poporului în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. eminent conducător al partidului șl statului român, strălucit model de abnegație și devotament patriotic, de pasiune revoluționară și gîndire novatoare, de nesecată energie pusă în slujba propășirii patriei, a cauzei păcii, colaborării și progresului în întreaga lume, se relevă în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN BISTRI- ȚA-NĂSĂUD AL P.C.R. și CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN.Cu deplina satisfacție șl bucurie de a vă avea în fruntea partidului și statului, a Frontului Democrației și Unității Socialiste, ne angajăm să muncim cu toată pasiunea și dăruirea pentru a îndeplini sarcinile pe anul 1985, obținînd o producție-marfă suplimentară de 250 milioane lei șl făcînd toate eforturile să punem în devans în funcțiune 6 capacități da producție. De asemenea, în agricultură vom acționa pentru a obține pe anumite suprafețe rezultate record la producțiile de porumb, grîu, cartofi, sfeclă de zahăr șl altele.COMITETUL EXECUTIV AL U- NIUNII CENTRALE A COOPERATIVELOR DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII ȘI DESFACERE Ă MĂRFURILOR, comitetul de partid, organizația democrației șl unității socialiste, In numele celor peste 8 milioane de cooperatori români, maghiari, germani șl de alte naționalități, al comuniștilor șl membrilor organizației democrație! șl unității socialiste, vă adresează, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mal respectuoase șl calde felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră de către cel de-al III-lea Congres In Înalta funcție de președinte al Frontului Democrației șl Unității Socialiste.Mobilizați pa deplin de strălucita dumneavoastră cuvîntare, in care ați jalonat cu clarviziune liniile directoare ale dezvoltării patriei, membrii cooperatori, toți oamenii muncii din cooperația de producție, achiziții șl desfacere a mărfurilor, fără deosebire de naționalitate, se angajează să-și facă pe deplin datoria, expri- mîndu-și astfel atașamentul deplin față de politica Internă și externă a partidului, pusă în slujba Înfloririi patriei ca stat socialist liber și suveran. In slujba bunăstării materiale si spirituale a Întregului popor.Cu nemărginită bucurie șl satisfacție am urmărit magistrala dumneavoastră cuvîntare ținută în forumul suprem al democrației muncitorești- revoluționare, se subliniază in telegrama adresată de CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA AL F.D.U.S.Desfășurarea Congresului al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste demonstrează încă o dată forța și vitalitatea sistemului politic socialist românesc, unitatea de monolit * întregului popor In jurul 

partidului, al dumneavoastră, ctitor al noii noastre istorii. Am primit cu deplină satisfacție faptul că forumul democrației și unității socialiste a evidențiat voința fermă a tuturor organizațiilor F.D.U.S;, a întregii noastre societăți de a avea ca program ‘ de muncă și luptă istoricele hotărîri ale Congresului al XHI-lea al Partidului Comunist Român, indicațiile și orientările dumneavoastră. de inestimabilă Valoare teoretică și practică pentru soluționarea tuturor problemelor amplului proces revoluționar de edificare a celei mai drepte societăți — comunismul, așa cum o dorește întregul nostru partid și popor, fără nici o ingerință din afară.In numele tuturor locuitorilor har*  ghiteni, fără deosebire de naționalitate, vă rugăm să primiți cele mai sincere și calde felicitări, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul realegerii dumneavoastră în inalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că și in viitor vom acționa cu șl mai mare forță pentru unirea și punerea in valoare a tuturor resurselor umane și‘materiale de care dispunem in scopul transpunerii exemplare în viață a obiectivelor planului de dezvoltare economică și socială pe anul 1985, creînd toate premisele realizării cincinalului 1986—1990, a sarcini

lor ce ne revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XHI-lea al Partidului Comunist Român.Cu deosebită dragoste șl mîndrie patriotică, comuniștii, toți oamenii muncii din TRUSTUL ANTREPRIZĂ GENERALĂ DE CONSTRUCȚII MONTAJ „PRAHOVA", asemenea întregului popor, vă adresează rugămintea fierbinte să primiți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit al poporului, personalitate de frunte a vieții politice contemporane, cele mai calde felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Congresul al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste și-a desfășurat lucrările Intr-un climat de înaltă mîndrie patriotică în care poporul nostru aniversează două decenii de cînd in fruntea partidului și statului nostru vă aflați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Sintem hotărițl, mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu precupețim nici un efort pentru aplicarea în viață a istoricelor hotă- riri adoptate de Congresul al XIH-lea al partidului; a celor aprobate de Congresul al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste, pentru continua prosperitate și fericire a poporului român.Noi, minerii, preparatorii șl toți cei peste 38 000 oameni ai muncii din unitățile CENTRALEI MINEREURILOR BAIA MARE, In deplină unitate de cuget și simțire cu întregul nostru popor, am urmărit cu profund și viu Interes lucrările celui de-al III-lea Congres al F.D.U.S.Lucrările acestui congres sînt o nouă expresie a strînsei unități ca sudează intr-un monolit Indestructibil poporul șl .partidul, organizațiile de stat, de masă și obștești din țara noastră, unitate trăită din plin de noi toți în aceste zile.Realegerea dumneavoastră în fruntea celei mal largi organizații de masă a poporului român este o nouă recunoaștere a faptului că tara vă consideră cel mai de vază fiu al ei și că națiunea are deplina Încredere In primul său cîrmaci, în conducătorul iubit și înțelept al destinelor sale, în luptătorul neînfricat pentru libertate și pace.Puternic însuflețiți de îndemnurile șl orientările dumneavoastră, clar șl ferm exprimate și cu această ocazie, ne angajăm să acționăm în permanență, cu toată energia șl priceperea noastră, cu curaj șl competență, in spirit revoluționar și novator, pentru realizarea Importantelor sarcini ce revin industriei miniere, pentru îndeplinirea și depășirea indicatorilor de plan pe anul 1985 și pe cincinalul viitor. .Urmărind cu viu șl legitim interes, asemenea tuturor fiilor țării, magistrala cuvîntare rostită de dumneavoastră, mult iubite și stimate tova

rășe Nicolae Ceaușescu, de la tribuna marelui forum al democrației noastre, toți cei ce trăim și muncim in acest străvechi colț de țară, dăm o Înaltă apreciere ideilor, orientărilor și indicațiilor de excepțională valoare teoretică și practică, ce constituie pentru noi un grandios și mobilizator program de muncă pentru inl’ăptuirea exemplară a sarcinilor din acest an și crearea condițiilor pentru trecerea cu toate forțele la realizarea obiectivelor adoptate de Congresul al XIH-lea al Partidului Comunist Român — se relevă in telegrama adresată de CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL F.D.U.S.Realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in înalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste constituie și pentru comuniștii, pentru toți locuitorii Mehedințiului un fericit prilej de a da expresie, din adîncul inimilor, celor mai alese și sincere sentimente de stimă și respect, de nemărginită recunoștință ce le nutrim față de dumneavoastră.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu dăruire și pasiune revoluționară pentru transpunerea în viată a mobilizatoarelor obiective din mărețut Program de făurire a societății socialiste șl comuniste pe pămîntul scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.In telegrama COMITETULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI AL U.T.C. se arată: Intr-o unitate de gîndire și voință cu toți oamenii muncii, tineretul Capitalei, asemenea tuturor tinerilor, își exprimă totala adeziune față de ideile de o excepțională însemnătate teoretică și practică desprinse din cuvîntarea pe care ați rostit-o la tribuna celui mai larg forum al democrației muncitorești, revoluționare — cuvîntare pe care ne-o însușim ca pe un nou și programatic document, ca pe un nou și mobilizator program de muncă al nostru, al tuturor tinerilor.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, că vom așeza în întreaga noastră muncă politico-educativă și organizatorică prețioasele idei, pentru ca, i. împreună cu. toți cei ce muncesc și trăiesc în Capitala României socialiste, să ne aducem o contribuție tot mai însemnată la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XHI-lea al partidului, a documentelor adoptate de actualul Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării noastre spre comunism. Facem legămînt solemn să răspundem exemplar încrederii pe care ne-o acordați, muncind și învățind, acumulînd o pregătire tehnică plurivalentă și o valoroasă experiență practică.Realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de președinte al Frontului Democrației șt Unității Socialiste reprezintă o strălucită expresie a unității indisolubile a poporului in jurul partidului și al secretarului său general, garanția sigură a transpunerii in practică a mărețelor obiective stabilite de cel de-al XHI-lea Congres al partidului, a dezvoltării și înaintării României so- claliste pe culmile cele mai inalte de progres și civilizație — se afirmă in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BRĂILA AL FEMEILOR.V ă asigurăm, tovarășe secretar general, că femeile județului Brăila sînt hotărîte să acționeze cu întreaga lor energie pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor adoptate de Congresul Frontului Democrației și Unității Socialiste, neprecupețindu-și eforturile pentru traducerea în viață a prevederilor planului cincinal 1986—1990, treaptă importantă pe calea făuririi viitorului de aur al tării — comunismul.Să ne trăițl cit țara și pentru țară, erou intre eroii neamului românesc, spre binele și fericirea poporului, pentru liniștea și tihna căminelor noastre !Membrii cooperatori, mecanizatorii, specialiștii, ceilalți oameni ai muncii, toți locuitorii COMUNEI MĂGURELE — SECTORUL AGRICOL ILFOV, asemenea întregului nostru popor, au primit cu însuflețire și profundă mîndrie patriotică hotărîrea Congresului al III-lea al F.D.U.S. prin care cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost reales în inalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Sintem convinși că realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fruntea Frontului Democrației și Unității Socialiste, constituie cea mai fermă garanție a mersului nostru neabătut înainte, pe calea socialismului și comunismului, pe drumul glorios de profunde înnoiri și transformări socialjste, se arată în telegrama adresată de Consiliul comunal al F.D.U.S. ‘Permiteți-ne, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca in numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor comunei, în aceste momente solemne să ne angajăm că șl în viitor vom acționa fără preget pentru traducerea exemplară in fapte a sarcinilor ce ne revin din documentele celui de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste.In aceste clipe deosebite, cînd întregul nostru popor iși îndreaptă gîndul cu deplină satisfacție și nețărmurită bucurie către dumneavoastră. vă rugăm respectuos să ne permiteți a vă adresa un vibrant și fierbinte omagiu împreună cu cele mai alese urări de viată îndelungată, în deplină sănătate și fericire, de ani mulți șl luminoși in fruntea partidului șl statului,., spre binele șl propășirea eroicului nostru popor.
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MUZICA un modelator al spiritului uman— Se poate aprecia, avind în vedere cei 120 de ani de existență a Conservatorului „Ciprian Porumbes- cu“ din București, că aici s-a plămădit adevărata școală muzicală românească, pepinieră artistică de inestimabilă valoare. Așadar, ce moștenire artistică preia și dezvoltă azi Conservatorul bucureștean ?— O școală muzicală reprezintă un factor de cultură, mediul cel mai propice al păstrării și fertilizării a ceea ce au creat mai valoros înaintașii, înseamnă cultivarea noului pe terenul roditor al muzicii de ieri și de astăzi a poporului nostru. Școală în sensul cel mai larg și nobil al. acestui cuvînt, mai înseamnă continuitate, permanenta unui spirit cultural și social, acumularea necurmată a valorilor individuale in tezaurul obștesc, adaosul și stratificarea a tot ce a produs mai bun fiecare generație de muzicieni,' maeștri și discipoli, organicitatea legăturilor cu ceea ce numim cultură națională și populară, receptivitatea față de demersul istoric al societății și reintegrarea produsului final intr-o sinteză elevată și umanistă. Am schițat a- ceste cîteva rațiuni de existență pentru a pune în lumină faptul că școala superioară românească de muzică le întrunește din plin. Toate idealurile și strădaniile înaintașilor noștri au devenit astăzi realitate. în prezent întregul front al slujitorilor artei sunetelor fiind mobilizat să împlinească, pe' multiple planuri, sensurile majore ale misiunii muzicii românești. învățămintul muzical a cunoscut în ultimii ani o impetuoasă creștere valorică, potrivit concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a conferit școlii rolul de principal factor de cultură și civilizație al societății.— Cum se reflectă în activitatea Conservatorului principiile moderne de integrare a învățămîntului cu cercetarea și producția ?— Pregătirea studenților de către Conservatorul „Ciprian Porumbescu" se realizează astăzi în directă legătură cu viata, cu practică artistică și socială, cu oamenii muncii și în beneficiul acestora,, contribuind astfel atît la nobila operă de educare a maselor, cit sl la buna pregătire a viitoarelor cadre de muzicieni. Stă mărturie pentru aceasta nu numai locul întîl pe tară obținut de Conservator în întrecerea socialistă dintre institutele de învățămint superior doi ani la rînd. consecutiv, ci mai ales eficiența soluțiilor adoptate, care. în ansamblul lor, sînt menite să introducă modalități variate de perfecționare a învățămîntului, de integrare cu

cercetarea și cu producția. Sint. relevante, de asemenea, rezultatele obținute de institutul nostru la cea de-a IV-a ediție a Festivalului național „Cintarea României", respectiv 47 de premii, din care 27 premii I, la acestea adăugîndu-se cele aproape 40 de premii internaționale obținute in ultimii 4 ani Ia competiții muzicale de .mare prestigiu de peste hotare. Dar principalul argument îl constituie desfășurarea anuală a unei stagiuni artistice proprii de concerte și spectacole (circa 150 anual), ceea ce constituie un prilej fericit de confruntare a studenților și cadrelor didactice cu exigențele vieții artistice, ale publicului de azi. Conservatorul este prezent cu manifestări artistice de prestigiu in marile întreprinderi și instituții din Capitală,

tr-uh convingător jurnal sonor al marilor momente ale epocii de azi. Cei care ne desfășurăm activitatea pe tărîmul artistic am înțeles că adevăratele surse de inspirație trebuie să le constituie valorile exemplare ale patriei în devenirea lor istorică, inepuizabila tradiție folclorică, valorile umaniste ale muncii libere prin care se ctitorește o noiiă societate și o nouă cultură, realizările anilor noștri, ale epocii deschise de Congresul al IX-lea, acestea fiind izvorul cel mai de seamă al originalității noastre, calea cea mai durabilă și sigură pentru consacrarea artei noastre pe plan național și universal. Faptul că în Conservator o bună parte din cadrele didactice este formată din personalități de seamă ale componisticii noastre face ca
Convorbire cu Nicolae CĂLINOIU 

președintele Uniunii compozitorilor și muzicologilor

ca și în unele localități din județe (bazinul carbonifer al Văii Jiului, centrele universitare Iași, Cluj-Na- poca. Brașov etc.). Tot atît de importantă cred că trebuie considerată și activitatea pentru sprijinirea formațiilor artistică de amatori și îndeosebi a celor din Centrul universitar București. Aș mai aminti, in treacăt, și bogata activitate didactică și metodică pentru perfecționarea cadrelor didactice din învăță- mîntul preuniversitar bucureștean și din 25 de județe.— In raportul prezentat la cel deal XIII-lea Congreș al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia misiunea patriotică, revoluționară a artei, a întregii activități oul- tural-educative. Care sînt principalele modalități prin care răspundeți acestei nobile misiuni ?— ..... Avem nevoie de poezie, demuzică, de lucrări plastice care să redea realitatea, viața, să imortalizeze munca și creația eroică a poporului nostru", spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982. Muzica — aspect reprezentativ al vieții spirituale a națiunii noastre — reunește astăzi în România milioane și milioane de oameni în- tr-un crez comun, patriotic și umanist, într-un efort Unic de ridicare pe trepte superioare a culturii și civilizației pe pămîntul străbun ; muzica înseamnă istorie, cunoașterea tradițiilor umaniste ale artei românești, cunoașterea universale ; muzica se constituie în-,valorilor artei

înnoirea repertoriului să se Înscrie într-un proces firesc de transmitere • a valorilor și a experienței artistice de la profesori către .studenți, în aceasta . relevîndu-se caracterul integrat al învățămîntului artistic muzical, care derivă și din calitatea de producători de bunuri culturale atît a cadrelor didactice — compozitori, muzicologi și interpret! — cît și a multora dintre studenți.— Ce ne puteți spune însă despre rolul cercetării științifice, privind larga deschidere a muzicii către celelalte domenii de activitate ?— Considerăm, fără îndoială, că este necesar ca cercetarea științifică din învățămintul artistic muzical să adopte o perspectivă mai cuprinzătoare asupra resurselor încă nevalorificate ale astfel viitoare grare și prin .. . ...cele artistice, bunăoară prin prospectarea valențelor sociologice, psihologice, biofiziologice ale limbajului muzical, într-o abordare inter- disciplinară. Unele investigații deja întreprinse au scos la iveală aspecte deosebit de interesante cu privire la toiul muzicii în economia generală a disciplinelor de îndeosebi sub raportul creativității. O serie de tuate în țări cu bogate ințifice și tehnice au arătat faptul că însușirea modelelor de gindire și de înțelegere ale muzicii în timpul școlarizării favorizează in mod simțitor progresele realizate și în alte discipline. Cu alte cuvinte, s-a con-

muzicii, anticipînd posibilități de inte- alte mijloace decit

învățămînt, stimulării studii efec- tradiții ști-

statat că pentru a tățile de dezvolta telectului, anumite resorturi imaginative, care țin direct de esența creativă a spiritului uman. Nu este o întimplare faptul că legitățile muzicale au constituit încă din vechime o temă de, dezbatere pentru marii ginditori. nici faptul că mari sa- vanți ai lumii, precum practicau .efectiv muzica, sebit de elocvent faptul reprezentanți ai școlii de matematică — Gheorghe Ți- țeica. Dumitru Pompeiu, Traian Lalescu. Petre Serghiescu. Victor Vilcovici și alții — cintau admirabil la un instrument muzical. Numeroasele invenții ale savantului român George Constantinescu legate de teoria sonicității preconizată de el s-au datorat și cunoașterii teoriei acordurilor muzicale, cit și faptului că el cînta foarte bine la pian. Este îndeobște cunoscută pasiunea pentru muzică si balet a lui G. Călinescu. Și exemplele s-ar putea înmulți. , Iată de ce considerăm că instrucției și educației muzicale în școală îi revine un rol deosebit în dezvoltarea aptitudinilor artistice, tehnice, științifice, tocmai pentru că lumea. sunetelor se înscrie în gîndirea celor tineri ca un fascinant univers a cărui explorare ingenioasă își găsește • corespondența în multe alte planuri ; astfel avem în vedere alte perspective de cercetare privitoare la efectele muzicii asupra organismelor vii (a celui uman în primul rind, în cazul terapeuticii muzicale), ca și asupra productivității muncii. Nu putem să nu menționăm și rolul metodelor muzicale în cristalizarea gîndirii sistematice : „Psihologia consonantistă" apartinînd savantului român Ștefan Odobleja, precursor al ciberneticii, ca și recent tipăritul volum „Logica rezonantei" al aceluiași autor, care arată implicația profundă a legităților de esență muzicală atît în funcționarea psihicului uman, cît și în ceea ce a devenit disciplină de avangardă a științei contemporane, cibernetica. Dar, revenind la tema noastră, as vrea încă o dată să subliniez că pasiunea, izvorîtă dintr-o vocație reală, pe care studenții și cadrele didactice o manifestă în munca lor, reprezintă de fapt chezășia noii calități a învățămintulul muzical, calea lărgirii continue a orizontului lor artistic, științific, politic și ideologic.

muzica intervine nu numai sensibiliza auzul și facul- receptare, ci și pentru a anumjte capacități ale in-
Einstein, Este deo- că marii românești

Smaranda OTEANU

• SEMNAL • SEMNAL 0
Editura „Univers"

Romul Munteanu, directorul e- diturii „Univers". Literatura traducerilor din anul trecut, publicată de editura „Univers", s-a încheiat prlntr-o erudită carte de referință. 
Metafora vie de Paul Ricoeur, și a tnceput printr-o antologie de teatru Commedia dell’arte — care reprezintă o premieră absolută în cultura română. Potrivit unor necesități culturale lesne de înțeleșt trebuie sa păstrăm o proporție mereu cerută de public, a cărților realizate de „clasicii" din toata timpurile și „moderni". Sfera acestora ie extinde în toate ariile de cultură și în toate vremurile, în- cepind cu Homer — lliada, trecînd prin spațiul oriental (Al Gahiz — Cartea avarilor) și ajungînd la două tipuri diferite de scriitori realiști, situați de asemenea la o mare distantă în timp (Swift și Thackeray). Romanticii de talia lui Victor Hugo (Mizerabilii), L. Tieck (Vittoria Accorombona). A. Manzoni (Lo
godnicii) și straniul G. Keller 
(Heinrich cel Verde) au un public permanent, care deci îi așteaptă mereu. Am reintrat în zona realistă a prozei cu Balzac, Flaubert, Zola și alții, după care redeschidem mereu drumul spre secolul nostru prin alți scriitori, în cazul de față Regine Andry (O fată singură), J. Cayrol (11 mai aud incă). Andră Maurois (Rene sau Viața lui Cha
teaubriand) sau binecunoscutul Th. Hardy (Primarul din Casterbridge) și la fel de clasicizatul John Conrad (Lord Jim).Venim insistent spre timpul nostru cu A. Carpentier (Consacrarea 
primăverii), M. Vargas LIosa (Mă
tușa Julia și scribul). E. Canetti (Premiul Nobel) cu una din cunoscutele sale cărți (Provincia o- 
mului), la care mai adăugăm doi scriitori, contemporani în viată, cehul j; Kozac (Adam și Eva) și grecul C. Lotris (Hoții din muzee).In poezie, după romanticul Byron, editura noastră oferă cititorului creația canadianului contemporan A. Amprimoz, teatrul fiind reprezentat de volumul IV din ediția completă a dramaturgiei shakespeariene.Cătțile de critică completează acest palmares de început cu cîteva cărți de notabilă importanță, dintre care semnalăm J. Starobinski 
(Textul și opera — antologie). W. Biemel (Expunere și interpretare), C. Brandi (Teoria generală a cri
ticii) și L. S. Picchio, cu o utilă operă de istorie a culturii (Lite
ratura braziliană).Deși debutanții în critică la editura „Univers" sînt rari sau nu prea tineri, dorim să anunțăm o carte ce ni se pare foarte valoroasă (Portretul literar), scrisă de un universitar cu relief personal (Silviu Angelescu).

cititorii că a început, încă de la finele anului trecut, livrarea unei noi tranșe de 30 000 de exemplare din „Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent" de G. Călinescu care va intra în curînd în librării. Apoi, aș semnala apariția, în primul semestru, a unor lucrări privind punerea în lumină a tezaurului nostru literar și folcloric, în diversele serii și colecții ale editurii. Menționez Insă, mai întîi, recent apărutul volum VII din Opere de M. Eminescu (traduceri, transcrieri, excerpte), e- diție critică, note’ și variante de Aurelia Rusu (studiu introductiv : Zoe Dumitrescu-Bușulenga). Dintre edițiile critice, însoțite de ample note și comentarii, amintesc volumul al II-lea din Opere-le lui M. Sadoveanu, volumul al V-Iea din Opere-le lui Gib Mihăescu și inaugurarea seriei de Opere da Cezar Petrescu. In formula „Patrimoniu" au fost Încredințate tiparului, pentru marele public, Ti- 
ganiada de Ion Budai Deleanu, 
Poezii de G. Coșbuc, Ciocoii vechi 
și noi de N. Filimon, Poezii, Pro
ză de Gr. Alexandrescu, Sfirșit de 
veac in București de Ion Marin Sadoveanu. Sub genericul „Arcade", remarc Poezii de M. Eminescu, 
Povestiri, Amintiri de Ion Creangă, Mara de I. Slavici,„Biblioteca pentru toți" va găzdui (selectez) Românii subt Mi- 
hai-Voievod Viteazul de Nicolae Bălcescu, Opera lui M. Eminescu (4 vol.) de G. Călinescu și cu prilejul aniversării a 90 de ani de la înființarea colecției, Cerbul de Aur de D. StăncesCu, întemeietorul a- oesteia. Editură complexă, „Minerva" își propune să dubleze tentativa de valorificare prin texte a literaturii clasice naționale cu a- ceea de interpretare, prin studii de reală diversificare metodologică, a fenomenului nostru cultural. Bunăoară, volumul al II-lea din Mo
dernismul românesc de D. Micu, tot volumul al II-lea din Roman
tismul românesc de Elena Taciu, 
Intre viață și teatru de regretatul loan Massof, Eminesciana, de Șer- ban Cioculescu sau, in cinstea (ca preludiu) sărbătoririi centenarului Liviu Rebreanu, Reviste literare 
conduse de Liviu Rebreanu de Nas Antonescu. îmi face plăcere să informez cititorii că, în acest context, vor apărea, în colaborare interedi- torială, zece volume cuprinzînd o- pera literară a marelui nostju scriitor. Eșalonat, de-a lungul întregului an. Ar fi de notat și cîteva antologii, ca Poezia veche româ
nească, Poezia obiceiurilor de iar
nă Ion ora sau, din publicistica lui Vinea, Săgeata și arabescul, la actuală în librării.

Editura „Minerva“
Aurel Martin, directorul editurii Minerva" : Mai întîi, aș anunța

Editura „Tehnică"Ing. Mihai Condruc — redactor- șef al editurii „Tehnice" : Lucrările noastre, atit cele care se adresează inginerilor și altor cadre de specialitate și de conducere, cit șl cele destinate muncitorilor, tehnicienilor și maiștrilor, prin conținut

și forma de prezentare, sprijină direct perfecționarea pregătirii lor profesionale, informîndu-i cu noutățile ce apar și progresele care se fac în permanență în cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică din țară șl de peste hotare.Venind în Intîmpinarea specialiștilor angrenați în înfăptuirea programelor privind sporirea producției de materii prime și materiale. valorificarea superioară a resurselor Interne, descoperirea dp noi surse de materii*  prime minerale, au fost editate unele lucrări bă : Exploatarea zăcămintelor mi
nerale din România (două volume); 
Proprietățile rocilor, iar in 1985 vor apărea : Geologie structurală ; Ma
nualul inginerului de mine (în trei volume) ; Organizarea și conduce
rea activităților miniere. De asemenea, în sprijinul realizării sarcinilor deosebite ce au in vedere asigurarea economiei naționale cu energie, economisirea acesteia sub toatd formele, descoperirea și utilizarea unor noi surse de energie, au apărut o serie de lucrări, dintre care enumerăm : Exploatarea cen
tralelor electrice ; Pierderi de pu
tere și energie și reducerea aces
tora ; Utilizarea energiei vîntului-ț 
Progrese în prelucrarea hidrocar
burilor etc,, iar sub tipar se âflă lucrări de mare utilitate, cUrh ar fi : Instalații de ardere a combus
tibililor solizi, completau, i o altă lucrare de aplicații și probleme — Bilanțuri energetice.Din domeniul chimiei, demne de menționat sînt unele lucrări fundamentale, cum ar fi : Operații uni
tare in ingineria chimică (trei volume) ; Tehnologia îngrășămintelor 
minerale (două volume) ; Copoli- 
merizarea ; Reologia compușilor 
macromolecular!. Pentru 1985 este prevăzut să vadă lumina tiparului alte importante lucrări, de mare interes pentru specialiști : Ingineria 
prelucrării hidrocarburilor (trei volume) ; Teoria proceselor de sin
teză a polimerilor ; Biochimie gene
rală (două volume).Cit privește perfecționarea pregătirii muncitorilor de diferite profesiuni din industrie, de mare utilitate credem că sint Cartea dulghe
rului, îndrumătorul electricianului 
din întreprinderi, Cartea operato
rului chimist, Cartea operatorului 
de la panourile de comandă și 
automatizare, cărora li se vor adăuga în curînd Cartea minerului 
de la exploatări la zi; Mecanica 
pentru muncitori ; Cartea electri
cianului din stații și posturi de 
transformare ; Cartea instalatoru
lui de gaze.O altă categorie de cărți adresată publicului larg, scrise deci într-un limbaj accesibil, de popularizare a realizărilor tehnico-ști- ințifice mai importante, este cuprinsă în colecția „Știința și tehnica pentru toți", ce a început deja să apară cu o nouă prezentare grafică. Totodată, am inițiat o nouă serie intitulată „Tehnica la zi", care va prezenta realizările tehnice de ultimă oră într-un domeniu sau altul de activitate.

tv
30,00 Telejurnal (parțial color)
20,15 Actualitatea In economie. Moblll-

zare exemplară pentru gospodări
rea judicioasă a energiei, pentru 
Îndeplinirea planului la toți Indi
catorii f

20,25 Capodopere muzicale (color). Mi
nunata muzică a lui Beethoven

21,30 Universul familiei 0 Permanenta 
spiritului civic, gospodăresc 0

Școala mamei : programul de via
ță al elevului din clasele I—IV 
0 O fereastră deschisă Imagina
ției copiilor. Reportaj 0 Omul șl 
sănătatea.

21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

cinema
• Adela: LUMINA (14 74 18) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, CULTURAL
(83 50 13) — 9: II; 13; 15: 17; 19.
• Fata morgana : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Aventurile Iui Tom Sawyer, Moar
tea Iui Joe Indianul : DACIA
(50 35 94) — 8,45; 12; 15,15; 18,30.
• Cireșarii : LIRA (31 71 71) — 15;
17; 19.
• Fapt divers : GIULEȘTI (17 55 46) 

a— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Nemuritorii: FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Lovitură fulgerătoare : BUZEȘTI

— 9; 11; 13; 1», DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 17; 19.
• Mitică Popescu I VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Raliul: COSMOS (27 54 93) — 9;
11; 13; 15; 17; 19.
• Revanșa : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
• Acordați circumstanțe atenuante?: 
BUZEȘTI (50 43 58) — 17.
• După mulți ani : DRUMUL SĂRII
— 13: 15.
• Tatăl meu pe termen scurt : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Călărețul dlectrîc : SALA MICA A 
PALATULUI — 11; 16; 19,30.
• Ana Pavlova : STUDIO (59 53 15)
— 10; 13; 15,45; 18,30.
•_ Neînvinsul : FESTIVAL (15 63 84) _  g. jț. jg. jg. jț.
• Aii Baba și cel *40  de hoți : BUCU

REȘTI (15 61 54) — CIS; 12,15; 15,30; 
18,30; MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 
15; 18,15.
• Frumoasa Shinlang : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vraciul; GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, TOMIS (21 49 46) 
— 9; 12; 15; 18, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Pe urmele șoimului : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30.
• Surorile medicale : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
• Ghețuri pe Înălțimi : POPULAR
(35 15 17) 15; 17, FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Amintirea unei mari Iubiri : 
POPULAR — 19.
• Kramer contra Kramer ; PATRIA

Din noul peisoj al orașului Buftea

Un important factor in dezvoltarea procesului de urbanizare

CREȘTEREA SPIRITM CIVIC AL LOCUITORILORLa recentul Congres al F.D.U.S., in ansamblul problemelor de mare Însemnătate dezbătute de participanți — incepind cu problemele dezvoltării industriei și agriculturii, ale celorlalte domenii de activitate — s-a acordat o binemeritată atenție și problemelor edilitar-gospodărești. S-a subliniat participarea largă a cetățenilor la dezvoltarea și înflorirea propriilor localități, dar și necesitatea intensificării în continuare a participării, aceasta fiind, după cum arată experiența, o cerință practică, de neinlocuit, în buna desfășurare a procesului de urbanizare.Pentru că o așezare rurală nu devine oraș numai prin edificarea unor construcții și simpla schimbare a denumirii, după cum țăranul nu se transformă în orășean prin mutația de pe buletin. Procesul este mult mai complicat. Dar cile localități românești nu l-au parcurs inscriindu-se, prin dezvoltarea lor economico-socială, în rindul așezărilor cu un grad înalt de urbanizare ! Printre acestea se numără și orașul Buftea, pină nu de mult, înainte de 1968, o comună pierdută in eimpie.

Spectacole de operă 
și balet în premierăAlături de alte genuri artistice, spectacolul de operă și balet este prezent în actuala stagiune^ printr-o multitudine de creații din repertoriul național și universal, unele în premieră. Opera Română din1' București oferă astfel premiera absolută a spectacolului coupâ de balet „Camerata coregrafica", miniaturi coregrâfice pe muzică de Bach, Haydn, Ravel, Vasile Jianu și Mircea Chiriac, ,și „Francesca de Rimini", fantezie simfonică de Ceai- kovski. După recenta premieră cu „OțheJlo" de Verdi, colectivul primei scene lirice a țării pregătește „Lakme" de Leon Delibes, „Inimă de copil", operă pentru copii de Petra Carmen Bassacopol, baletul „Esmeralda" de Pugni, Glier și Vasilenko și premierele absolute „Cartea cu Apolodor" de Ștefan Nicu- lescu și „Seară de balet românesc".Opera Română din Cluj-Napoca invită micii spectatori la „Motanul încălțat", operă pentru copii de Cornel Trăilescu. iar Opera maghiară de stat din același oraș și-a îmbogățit repertoriul cu opereta lui Gherase Dendrino „Lysistrata".) (Agerpres)

CARTIERE NOI, OAMENI NOI. „Pe baza unei realități controlabile, ne spune Nicolae Rovînaru, primarul orașului, sîntem îndreptățiți să aspirăm a fi considerați oraș de categoria I. Am în vedere creșterea populației la peste 22 000 de locuitori, o bună parte instalați confortabil în blocuri noi de locuințe, însumînd aproape 3 800 de apartamente. Un sfert din locuitorii orașului figurează în cataloagele școlilor, ceea ce exprimă; cred, gradul de instruire al locuitorilor, dar și capacitatea instituțiilor locale de învățăminte Avem o frumoasă casă de cultură, cinematograf, o modernă rețea de magazine și unități prestatoare de servicii, străzi și trotuare modernizate, canalizare, apă. într-un cuvînt, atributele unei localități urbane. Și toate acestea, ca pretutindeni în țară, au fost posibile datorită dezvoltării activității economice : volumul producției realizate de unitățile din oraș se ridică la 2,4 miliarde lei anual".— Dar oamenii ? Cum s-au adaptat ei noului mod de viață ?— Mutarea din casa veche într-un apartament, traiul în colectivitatea unui bloc cu mai multe familii au echivalat cu un fel de revoluție în existența multora. Unele din normele de conviețuire erau resimțite ca o constrîngere. Una este să locuiești într-o casă unde cel mai apropiat vecin se află la 20 de metri și alta e cș de acest vecin să te despartă doar un perete. Sigur, au fdst destule greutăți de adaptare. In- cepînd chiar cu modul de exploatare a dotărilor de tip urban. Cite- odată instalațiile sanitare erau folosite ca ladă de gunoi, alteori se aruncau resturile menajere direct de la fereastră, pomii plantați seara pa străzi nu mai erau de găsit dimineața, ca și vasele ornamentale da pe trotuare.Dar toate 'acestea au rămas de domeniul trecutului. Majoritatea locuitorilor s-au deprins cu avantajele condițiilor urbane, s-au pliat exigențelor acestora.„CAMPIONI" AI NERESPECTA- RII NORMELOR DE CONVIEȚUIRE. Desigur, nu trebuie absolutizat, procesul de adaptare nu este încheiat. Mai există cetățeni con- con-

vine,' incercind să Ignore obligațiile ce le revin. Să cităm un caz : un cetățean, Ispas Mogoșanu, a primit uh apartament foarte frumos intr-unui din blocurile aflate în centrul orașului ; o vreme acest bloc a fost model de armonie și bună gospodă-
însemnări din Buftea

(Urmare din pag. I)multilaterală a problemelor, reclamă deopotrivă referiri ample, multidis- ciplinare și, nu mai puțin, acuratețea, rigoarea pină și a celor mai mici detalii. Studenții intră pe rînd în sală, prezintă legitimația, „trag" biletul, se așază in bănci și scriu. Scriu aproape fără întrerupere și, după cel mult o jumătate de oră, fiecare are cel puțin două, trei pagini mari de text scris. Lectura începe așadar fără dificultăți, pe un ton egal mereu cu el însuși, pină cînd apare prima Întrebare : „Cum îți explici această stare de lucruri ?“. Urmează pauze mal mici sau mai mari, pentru că, în fluxul parcurgerii cursului, adeseori ca sursă exclusivă a pregătirii, nu toți studenții „au prevăzut" posibilitatea unor explicații personale. Dar . profesorul examinator insistă : cu răbdare, cu tact, cu -preocuparea ca enunțurile studențești să se înte- ■ meieze pe raționamente limpezi și cuprinzătoare. Uneori reușește. Alteori, însă, lacunele din predarea în liceu a istoriei naționale, dar îndeosebi obișnuința de a reține mecanic cifre și date. într-un amalgam în care deceniile și chiar secolele se confundă uneori, iar evenimentele rămîn văduvite de ceea ce au ele definitoriu, specific, atîrhă greu în balanța rezultatelor. „Și totuși, a- ceasta e cea mai bună grupă din anul I al Facultății de economia industriei construcțiilor și transporturilor — ne spune conf. univ. dr. Vasile Bozga. Dacă nu toate răspunsurile sînt pe măsura posibilităților, cauza principală se identifică în maniera încă școlărească în care se pregătesc. Desigur, o bună parte din orele seminariale ale anului I, ca și a celor de cerc științific sînt consa-
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, 
FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 15; 17;
19.15, FLAMURA (85 77 12) — 10,15;
12,15; 14,15; 16,30; 19.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Marea dragoste : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 12; 15,30; 18,30,
FLACĂRA (20 33 40) — 9,30; 12; 15,30;
18.15.
• Un cățel sărat — 9; 11; 17,30; Un
deva, cindva — 13; 15,15 : DOINA 
(16 35 38).
< Legenda călărețului singuratic : 
TIMPURI NOI (15 61T0) — 9; 11,30;
14; 16,30; 19.
• Yankeii: UNION (13 49 04) — 10; 
13; 16; 19.
• Jandarmul șl extratereștrii : PA

care „iau" din normele de viețuire numai ceea ca le

rire — dar nu mai este. Membrii familiei lui I.M., uitînd robinetele la baie deschise, au provocat inundarea apartamentelor de dedesubt. Și nu o dată, ci de opt ori ! „In blocul 9, ne relata administratorul asociației nr. 3, Manole Mierlescu, avem încă de furcă cu cîțiva dintre locatari, care își trezesc, adesea, vecinii în toiul nopții cu scandalurile, de se duc bieții oameni la muncă cu ochii cîrpiți de nesomn. O atitudine sfidătoare față de colocatari are și Păun Nicolae din blocul 21 — un fel de „campion" al decibelilor. Dar să nu se creadă că privim cu îndife'rență sau pasivitate asemenea manifestări care strică climatul conviețuirii. In comitetul asociației avem oameni cu autoritate și prestigiu, capabili să impună respectarea normelor de conviețuire. E adevărat, această muncă de educație cetățenească durează, nu dă rezultate peste noapte, insă este continuată cu tenacitate".„Așa a fost și la noi, la început. Cîte neplăceri n-am avut, își , amintește reprezentantul celei mai vechi' asociații de locatari din oraș, Dumitru Hudișteanu. Chiar recent, în blocul 12 bis, am avut unele greutăți. E un bloc cu 63 de copii — și nu toți sînt foarte bine educați. Dar cil răbdare și tact ni i-am făcut „aliați" în păstrarea curățeniei, cău- tînd să-i transformăm în supraveghetori al acesteia. Acum, lucrurile s-au așezat. Cea mal grăitoare dovadă a bunei înțelegeri este conlucrarea în buna întreținere a blocurilor, în acțiunile gospodărești comune".La fel s-au petrecut lucrurile și la nivelul orașului. Unii își închipuiau că, de Vreme ce locuiesc într-un a- partament cu apă caldă la robinet și încălzire centrală, au devenit automat — „domni", cărora nu le-ar mai sta bine să pună mina pe mă-

tură ori pe sapă. Cînd erau chemați la acțiuni de curățenie sau de înfrumusețare ripostau : „Să facă I.G.O. ! De ce să facem noi ?“. Dar această etapă a fost depășită. Apariția Legii nr. 10, îndeosebi, a lămurit lucrurile. Oamenii au înțeles că nu pot pretinde ca primăria să măture și să planteze flori în fața locuinței lor. Că fiecărui cetățean ii revin obligații în ridicarea gradului de civilizație al orașului in care trăiește și muncește.PENTRU FORMAREA UNEI NOI ATITUDINI CIVICE. Cît de mult s-a schimbat concepția oamenilor o demonstrează faptul că, în întrecerea dintre orașe și municipii pe anul 1983, Buftea a ocupat locul 5, valoarea lucrărilor realizate prin munca patriotică a cetățenilor fiind de peste 240 milioane lei, adică aproximativ 11 000 lei pe locuitor ; in 1984, cifra lucrărilor executate prin efort obștesc a crescut la 270 milioane lei.— Sint nenumărate aspectele de educație civică pe care le avem în vedere in acțiunile noastre, iar printre acestea temele conviețuirii sociale ocupă un loc important, ne spunea tovarășa Elena Simion, secretară cu problemele de propagandă a comitetului orășenesc de partid. Mai există cazuri de abatere de la conduita civică, dosarele comisiei de judecată, chitanțierele de amenzi ale consiliului popular stau mărturie. Adesea motivele sînt copilărești, reflectînd mentalități anacronice. Iată, două colocatare sînt in judecată de multă vreme, și-au cîștigat chiar și o anumită notorietate — nu în sens bun, bineînțeles — din cauza sonorităților unui cocoș și a unor... bibilici ; alte două vecine de bloc și-au declarat „război" din cauza unui preș, ca într-o cunoscută piesă umoristică. Ne străduim, prin toate mijloacele, să contribuim la ridicarea conștiinței cetățenești, la formarea unei concepții sănătoase despre drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea da locuitor al unui oraș.De un real sprijin ne este în această privință activitatea organizațiilor obștești din cartiere. Spre exemplu, în fiecare marți are loc o în- tîlnire a reprezentanților asociațiilor de locatari și a cetățenilor cu primarul ; noi îi zicem „la sfat cu edilii". Chiar șl copiii sînt antrenați în unele acțiuni de educație civică. „Ora dirigintelui In cartier" se bucură de multă audiență. Șl are efect, dacă ținem seama de convingerea cu care „patrulele școlare" ză la păstrarea curățenieiFără îndoială, „greutățile tere" vor fi depășite. Ele pe acum, neînsemnate. Dar vor naște, pentru a fi, la rîndul lor, învinse, pentru că orașul continuă să se dezvolte și, odată cu el, și spiritul civic al locuitorilor săi.
veghea- orașului. de creș- sint, de altele se

Rodica ȘERBAN

pre’-erate însușirii unei tehnici de gătire, de investigație științifică, a unui mod superior de gindire. Dar intr-un. semestru se recuperează mai greu deficitul de pregătire al cîtorva ani de liceu. Am impresia că se neglijează un adevăr fundamental, anume că a ști să Înveți, să-ți lărgești continuu orizontuf cunoașterii constituie astăzi, și cu atit mai mult In viitor, o necesitate indispensabilă oricărui membru al societății noastre, indiferent de profilul pregătirii sale".

Drept financiar. Și aici, în sala 125, eforturile pregătirii individuale se simt pretutindeni, inclusiv în foile bogat redactate. Șl aici, cursul universitar tipărit a fost citit și răscitit pină aproape la... reproducere. Numai că cei doi examinatori solicită, firesc, expunerea orală, dialogul, concluzia personală, rezultată din ceea ce studentul învață, inclusiv la Dreptul constituțional sau la cel administrativ. Și atunci? Atunci intervin destul de frecvent accidente de genul „adresa este... adresată", „con-
Calitatea pregătirii studenților

Dacă economia de gindire. de efort creator și, prin revers, accentul pus pe reproducerea nediferențiată, mecanică a datelor și faptelor n-au constituit niciodată trăsături ale pregătirii de calitate, ele sînt acum cu atit mai mult de neconceput. Volumul impresionant de informații existent astăzi solicită un și mai accentuat spirit de sinteză, ca cel dintîi instrument al acțiunii practice eficiente, rapide, de inaltă valoare socială. Și prima dovadă individuală a spiritului de sinteză se face adeseori în procesul comunicării. Expresia adecvată, precisă, nuanțată, de o perfectă ținută gramaticală, frazele limpezi și curgătoare, stringența demonstrației și, nu mai puțin, acel patos al siguranței în construcția de idei devin astfel indicatorii sintetici ai culturii, ai educației, al pregătirii universitare. Acest adevăr a fost demonstrat o dată mai mult la recentul examen pe care grupa 534 din anul al III-lea al Facultății bucureștene de drept l-a susținut la disciplina de

tribuția financiară... contribuie", „se ia o intervenție activă", un „cel puțin" este confundat cu „mai puțin de". O neobișnuită greutate de exprimare, de comunicare a ideilor stăruie în răspunsdrile unora dintre studenți, de parcă ar fi vorba despre fapte tangențiale pregătirii lor, iar discuția s-ar purta intr-o limbă... facultativă. Oare cultivarea frumuseții și bogăției limbii române, a fluenței și armoniei el binecunoscute să nu intre între obiectivele Facultății de drept'? „Nu numai seminariile, ci și cursurile se întemeiază pe dialog, pe dezbatere, cu toate virtuțile lor — ne-au spus, la sfîrșitul examenului, conf. univ. dr. Gheorghe Gilescu și lector univ. dr. Drosu Șaguna — dar și dialogul, și dezbaterea, spre a fi Intr-adevăr rodnice, cer să fii în cunoștință de cauză, așadar să fi citit mult și temeinic, să fi meditat asupra lecturii. Ceea ce nu toți studenții fac. Iată, legea finanțelor este terenul pe care pot fi adîncite aproape toate principiile acestui curs și, după cum

ați văzut, tocmai n-a fost adincită studiu individual, parte din bibliografia acestei discipline".Asemenea practici găsesc, din păcate, încurajare și în formula specifică unor examinatori care, dintr-un motiv sau altul, înclină să pună accent pe cantitatea de cunoștințe, nu o dată reproduse mecanic, și mai puțin pe sinteza acestora, pe calitatea gindirii viitorului specialist, către care trebuie să tindă însușirea fiecărei discipline universitare. Tocmai de aceea,, cu prilejul adunărilor și conferințelor de dări de seamă și alegeri, desfășurate în toamna anului trecut în organizațiile de partid din învățămintul superior, a fost frecvent subliniată, drept condiție esențială in perfecționarea pregătirii studenților, necesitatea ca predarea cursurilor și, nu mai puțin, verificarea la examen să se sprijine cu deosebire pe formularea, dezbaterea și soluționarea celor mai reprezentative probleme ale fiecărei discipline. ,,O asemenea cerință — sublinia prof. univ. dr. ing. Ion Dumitrache, decanul Facultății de automatică de la Politehnica din București — solicită, evident, ca fiecare titular de disciplină să-și regîndească sistematic cursul, să-1 actualizeze printr-un continuu. efort de creațig. Chiar și un bilet de examen trebuie să poarte peceteâ creației profesorale. Nu este, desigur, ușor. Dar asemenea eforturi sînt întru totul meritate, deoarece, cum îndeobște se știe, odată obișnuiți să formuleze probleme, studenții sînt implicit pregătiți să le și rezolve eficient, iar examenul dobîndește și o valoare anticipativi ; nu numai că atestă o performanță la învățătură, ci și anunță stadiul de împlinire ai unei viitoare competențe sociale".

legea finanțelor cum trebuie prin Și ea este doar o

CEA (60 30 85) — 15; 17; 19, MIORI
ȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Rocky II : COTROCENI (49 48 48) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Marfă furată : ARTA (21 31 86) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Fata din Andros — 18; (sala 
Atelier) : între cinci și șapte — 18,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Recital vocal. 
Emilia Ciurdea — soprană, Teodor 
Ciurdea — bas. La pian : Irina Ga- 
vrilovici — 18.

• Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Li
liacul — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neînsemnații — 18: (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : într-un parc pe o 
bancă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Trestia gînditoare — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 18.
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata — 18; (sala Stu
dio) : Olelie și Vînătorii — 18,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18,30;

(sala Giuleștl, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, 
sînt al dv. ! — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română*  
(13 13 00) ; După datina străbună — 
18,30.
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Snoave cu măști — 15.
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 15,30; 
(sala din Piața Cosmonauților, 
11 07 57) : Punguța cu doi bani — 10; 
Nu vorbiți în timpul spectacolului 
— 15,30.
® Circul București (10 41 95) : Parada 
circului — 19.
O Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Estrada în croazieră — 18.
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SOIUHONAIIEA SCRfSORilOR OAMENILOR MUNCH
- o importantă componentă a sistemului democrației 

noastre socialiste
CITITORII NOȘTRI, CORESPONDENȚII NOȘTRI
PENTRU REDUCEREA 

CONSUMURILOR 
DE ENERGIE ELECTRICĂ 

Șl TERMICĂColectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de autoturisme Pitești — Colibași, județul Argeș, este îndeaproape preocupat de economisirea energiei electrice și termice. Astfel, in întregul an 1984 a înregistrat la acest capitol 3 750 MW și 5 534 tone combustibil convențional.Odată cu venirea acestei ierni grele și pornind de la măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a hotărît reducerea puterii medii orare de la 26 MW la 20~MW. De asemenea, s-a trecut urgent la împărțirea sectoarelor în grupe cu activități de 5 zile pe săptămînă, lucrînd in trei schimburi — e vorba de sectoarele calde — și în grupe cu activități de 7 zile lucrătoare în regim de două schimburi a cite 8 și 4 ore. \
Horea TISTULEASAmuncitor
CRESCĂTORIE 

DE VULPI ARGINTIIConducerea cooperativei agricole de producție din comuna Sarmize- getusa, județul Hunedoara, a avut o lăudabilă inițiativă : înființarea, anul trecut, a unei crescătorii de vulpi argintii și polare în satul Zeicani. La ora actuală, într-o incintă special amenajată există 25 de vulpi. După estimările conducerii C.A.P.-ului — la sfîrșitul a- cestui an, aici, la Zeicani, se va ajunge la circa 100 de vulpi argintii și polare — importantă sursă de venituri.
Nicu SBUCHEApensioner

SECJIA DRUMURI 
TREBUIE SA PUNĂ 

OAMENII PE... DRUMURI ?Am .expediat secției drumuri și poduri de pe lingă Consiliul popular al orașului Cimpulung două scrisori recomandate prin care solicitam o adeverință care să ateste timpul cit am lucrat acolo ca încărcător-descărcător. Cererile mele au fost trimise cu recomandatele 646 din 24 septembrie 1984 și nr. 1 491 din 21 noiembrie 1984. Și n-am primit răspuns. Inițial, m-am adresat Consiliului popular județean Argeș care îmi recomanda să mă adresez secției drumuri și poduri. Deci lucrătorii consiliului popular județean au găsit timp să-mi răspundă în termen. Cei de la secția de drumuri ți poduri, nu. După cite știu, e o lege care reglementează rezolvarea solicitărilor oamenilor muncii intr-un timp bine stabilit. Oare pentru cei mai sus amintiți nu acționează aceeași lege ?Am 60 de ani și aș fi bucuros să pot atașa la vechimea mea In tim
Solicitudine, operativitate și responsabilitate 

în rezolvarea problemelor cetățenilorDialogul viu, nemijlocit cu oamenii muncii, rezolvarea operativă și competentă a diverselor probleme ridicate în scrisori și la audiente constituie o sarcină importantă, o preocupare permanentă a organelor locale de stat din județul Vaslui.— Acționînd în spiritul prevederilor hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1984 și ale Legii nr. 1 din 1978 — ne spunea tovarășul Ion Vlad, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean — am organizat riguros și de așa natură această complexă activitate, atit la nivel județean, cit și la nivelul fiecărei localități, întreprinderi și instituții. Incit nici o scrisoare, nici o cerință legitimă și realistă formulată de cetățeni în audiențe să nu rămină nesoluționată. Lunar. în ședințele comitetului executiv, prezentăm informări cu privire la rezolvarea scrisorilor șl sesizărilor oamenilor muncii și, pe loc, stabilim măsuri concrete, adecvate pentru îmbunătățirea acestei activități. Atit in sesiunile consiliului popular județean, cit și în adunările reprezentanților cetățenilor din județ, s-a analizat, tn repetate rinduri. modul în care au acționat organele locale de stat în această direcție, propunerile și măsurile adoptate. Prin colective complexe și inspectori de teren, s-a urmărit felul în care organele locale au aplicat prevederile hotărîri- lor de partid și ale legilor.Trebuie să subliniem că, datorită desfășurării cu regularitate a întil- nirilor cu cetățenii în cadrul ..Tribunei democrației", popularizării și cunoașterii legilor și. nu in ultimul rînd, rezolvării corecte, direct la 

pul muncii și cel nouă ani munciți cinstit în cadrul secției amintite.
Horea I. IONsatul Piscani, comuna Dîrmăneștl, Județul Argeș

CORUL VETERANILORîn urmă cu 10 ani, in cadrul Festivalului național „Cîntarea României", a luat ființă, în municipiul Arad, un cor al veteranilor din războiul antifascist. La ora actuală corul numără 70 de membri. îndrumat de Casa de cultură „Mureșul" — și sub bagheta tînăru- lui dirijor Ivan Redeși — corul a cucerit de trei ori titlul de laureat al Festivalului național „Cîntarea României“. Participant activ la o serie de manifestări politico-educative și cultural-artistice, prezent la spectacolele omagiale închinate țării și conducătorului ei, corul și-a îmbogățit permanent repertoriul. La ora actuală, membrii corului interpretează 35 de cîntece patriotice, revoluționare și populare, dintre care două în primă audiție pentru cea de a 5-a ediție a Festivalului național „Cîntarea României".Membrii corului se adresează celorlalți veterani din orașele țării să le urmeze exemplul, reunindu-se în cadrul unor formații artistice pentru a contribui la educarea tinerei generații.
loan MUNTEANU veteran și invalid din războiul antifascist

UNUL FACE... ALTUL STRICA »Noi, cetățenii din satul Odaia Banului, comuna Țintești, județul 
Din propunerile cititorilor

IN AȘTEPTAREA UNUI CHIOȘCAcum un an, în urma unor solicitări repetate de a se înființa un chioșc de ziare la intersecția șoselei Colentina cu strada 7 Noiembrie, din Capitală, Consiliul pojiular al sectorului 2 răspundea afirmativ, asi- gurîndu-ne că solicitării respective i se va da curs curînd. Din păcate, acest „curînd" a împlinit, recent, un an. Poate în cursul acestui an, consiliul popular amintit va asigura materializarea promisiunii făcute. Pentru că se simte acut nevoia unui centru-de difuzare a presei și în cartierul nostru.
Dumitru POPAfuncționar

CU GULERE Șl MANȘETE DE REZERVAFabricile de confecții produc o gamă variată de Îmbrăcăminte pentru to.ate virstele și anotimpurile. N-ar fi rău ca, de pildă, cămășile bărbătești să se vîndă cu gulere și manșete de rezervă. S-ar prelungi durata de purtat a cămășilor pe de o parte, iar pe “de alta s-ar face și economia de bumbac.
S. F1ORESCU funcționară, Buzău

„ARO“ SA SE DESFACĂ LA BAZĂLa Cimpulung se fabrică autoturismele da teren ARO, bine cunoscute în lume. Nu ar fi rațional .și economicos ca aceste autoturisme să se desfacă în localitatea... unde se produc ? De ce să fie ambalate, transportate și depozitate la Pitești, cale de 52 km ? Nu ar fi posțbilă o astfel de organizare incit aceste autoturisme să-și poată lua drumul, In țară și pe meridianele lumii, chiar de la bază ?
Ion DOBRESCU pensionar, Cimpulung

fața locului, a problemelor ridicate de petiționari, în anul 1984, numărul scrisorilor adresate consiliului popular județean și pl audiențelor acordate a scăzut. A scăzut, de asemenea, și numărul scrisorilor cetățenilor din județ adresate organelor centrale. în același timp, a sporit numărul cetățenilor care s-au adresat direct organelor din subordin ea celor județene, respectiv municipale. orășenești, comunale, conducerilor unităților economice. Scrisorile au fost verificate minuțios și cu răspundere de către colective formate din cadre cu munci de răspundere și specialiști care au informat apoi în termen asupra modului de soluționare atit pe petiționari, cit și comitetul executiv al consiliului . popular județean. S-au primit, de asemenea, peste 120 propuneri care au constituit un ajutor prețios în activitatea organului de stat județean. Ele au determinai măsuri operative, care au dus la remedierea unor lipsuri in activitatea proprie și a organelor și unităților din subordine, privind organizarea și disciplină muncii în unele întreprinderi economice, cooperative agricole de producție, gospodărirea localităților etc. Ca urmare a sesizărilor și propunerilor făcute de cetățeni din comunele Pogana. Oșești, Laza, Lunca Banului, Dimitrie Can- tcmir. Dumești, Todirești, Văleni, Deleni. s-au luat măsuri pentru valorificarea unor terenuri rămase necultivate, executarea unor lucrări de întreținere a culturilor și pășunilor, îmbunătățirea asistenței sani- tar-veterinare în gospodăriile membrilor oooperatori.

Buzău, am pietruit 3 km de drum, l-am amenajat pentru a-1 putea folosi. Și eram bucuroși că, dînd în șoseaua asfaltată ce duce spre Buzău, aveam o legătură sigură cu orașul. De cind s-a înființat insă complexul de ingrășare a bovinelor și ovinelor, secția Frasinu, drumul a devenit impracticabil.Ce s-a întîmplat 1 Pe vreme rea, ca asta de acum, lucrătorii secției amintite în loc să ducă dejecțiile pe cimp le aruncă în șanț pînă acoperă drumul. Degeaba au băgat buldozerul să niveleze, că s-a făcut o mizerie de nedescris și am fost cu totul izolați de oraș. Și în sat mai sînt și bătrini, mai sînt și bolnavi... Doar tractorul mai poate intra în satul nostru ! Apelînd la ajutorul „Scînteii", ne-am gindit că veți interveni la forurile de resort ca drumul pe care noi ni l-am pietruit să fie redat circulației.Semnează un grup de cetățeni din satul Odaia Banului
UN PRODUS AȘTEPTAT - 

Șl REALIZATLa întreprinderea de volvatir din Tîrgu-Neamț a fost introdus în fabricație un produs de mult așteptat și deosebit de solicitat de industria încălțămintei. Este vorba despre suportul pentru piele sintetică, material care va înlocui în totalitate pe cel similar provenit din import. Se estimează că textilistele de la această întreprindere vor produce în 1985 o cantitate de peste jumătate de milion metri pătrați de asemenea material.
Gh. 1R1M1Aprofesor

Pe baza acelorași propuneri, s-a acționat mai hotărit in municipiile Vaslui și Bîrlad, orașele Huși și Negrești pentru întreținerea străzilor, spațiilor verzi, a locurilor de agrement și joacă pentru copii. Juste și stimulatoare s-au dovedit și sesizările privind slaba preocupare a unor consilii populare pentru dezvoltarea industriei mici și a prestărilor de servicii, ceea ce a determinat adoptarea unor măsuri pentru înviorarea acestora. în general, se poate aprecia că a crescut ponderea scrisorilor cu conținut de interes mai larg, obștesc. Iată cîteva exemple. O scrisoare semnată de un grup de cetățeni din comuna Iana sesiza faptul că lucrările începute de I.E.L.I.F. Vaslui pentru reame- najarea rîului Tutova erau nejustificat tărăgănate, iar datorită ploilor o suprafață de peste 20 hectare pășuni era sistematic scoasă din circuitul productiv. Confirmlndu-se cele sesizate, s-a dispus ca unitatea menționată să reia imediat lucrările de amenajare hidrografică a rîului. cu un termen de finalizare mai scurt. Un grup de cetățeni din comuna Vinderel a propus efectuarea lucrărilor de reparații capitale și modernizarea morii din sat. anga- jîndă-se totodată să participe, prin muncă voluntară, la efectuarea lucrărilor. Propunerea fiind întemeiată, s-a decis ca în acest an să se înceapă lucrările respective.Nu-1 mal puțin adevărat că se în-, reeistrează și scrisori care solicită rezolvarea unor probleme neconforme cu legea. Deși legea nu le dă dreptate, aceștia continuă să „bom

DIN SCRISORILE 
SOSITE 

LA REDACȚIE: 
...Și nava 

a plecat în cursă
Vă serie un lucrător de pe 

nava impingător „Aurora", a- 
parținlnd de întreprinderea 
„Navrorn" din, Galați. Am con
siderat de datoria ipea să vă 
relatez ceea ce am văzut cu 
ochii mei in ziua de 30 ianua
rie 1985, pe cind mă aflam cu 
nava in portul Mahmudia, port 
unde se încarcă in bârfe calcar 
pentru Combinatul siderurgic de 
la Galați, pentru că, după pă
rerea mea, faptul merită să fie 
cunoscut de cititorii „Scînteii".

Deși Dunărea era complet a- 
coperită de un strat gros de 
gheață, atit navigatorii, cit și 
muncitorii portuari erau la da
torie. tn ciuda iernii aspre, com
binatul gălățean trebuia asigu
rat neapărat cu materia primă 
de care avea nevoie. In seara 
zilei de 29 ianuarie, cu unul din 
impingătoarele noastre, sosise, 
craindu-și drum printre ghețuri, 
barja numărul 30 018. încărcarea 
ei cu calcar începuse. Pe chei 
iși făcea obișnuitul rond opera
torul de dană Nicolae Carpov. 
Este un fel de a spune „obiș
nuitul". pentru că, avlnd in ve
dere condițiile deosebite în care 
se lucra, și el, ca și toți ceilalți 
muncitori, era mai atent, mai 
concentrat decît de obicei. Așa 
se face că, examinind minuțios 
și această bârfă, a observat că 
în bord, la prova, avea două 
spărturi provocate de gheață. A 
ordonat imediat oprirea încăr
cării și l-q anunțat pe șeful por
tului, Panfil Istrate. Acesta a 
chemat imediat de acasă trei 
muncitori — doi lăcătuși și un 
sudor — care să repare avaria, 
în mod obișnuit, asemenea re
parații se fac intr-un doc, dar 
aici nu există așa ceva. Pe de 
altă parte, barja trebuia repara
tă, siderurgiștii gălățeni aveau 
nevoie de încărcătura ei. Nimeni 
n-a stat pe gîndurl. Cei trei 
muncitori — Constantin Surcu, 
Nistor Pilat și Gheorghe Lefter, 
împreună cu șeful portului, asu- 
mlndu-și toate riscurile, au co- 
borit pe gheața, fluviului și au 

'transportat pînă la bârfă apara
tura necesară. După numai 
cîteva'ore avaria a fost înlătu
rată, iar vasul a putut pleca. în 
cursă încărcat cu peste 2 000 tone 
de calcar.

Astfel, datorită atenției spo
rite a operatorului de dană și 
curajului de care au dat dovadă 
șeful portului și cei trei munci
tori, au fost evitate scufundarea 
barjei, blocarea danei și o pa
gubă de milioane de lei.

Dumitru RAUEIUClucrător pe nava „Aurora* * 

transportate, față da 4 milioane tit era prevăzut în plan ?în acest an, brigadierii și-au întocmit planul finind seama de aceste realizări ale anului precedent, dar mai ales de nevoia a- cută de cărbune : cinci milioane metri cubi de steril de excavat, un milion de tone de cărbune extras... Că planul este pe deplin realizabil o dovedesc depășirile planului pe ianuarie, cea mai dură lună din cite a trăit acest șantier tineresc în cel trei ani, citi au trecut de la înființarea sa.,, Flacăra romantismului revoluționar, ce-l animă .pe tinerii brigadieri, se dovedește mâi puternică decit toate ihtemperitl'e.

♦ ATLETISM- In sîua a doua > concursului internațional atletic universitar de la Sofia, sportivii români 
bu obținut trei victorii. EUa Covaci a cîștigat proba feminină de 800 m, după o cursă excepțională, in finalul căreia a fost cronometrată cu 1’59”97/ 100, timp ce constituie cea mai bună performanță mondială a sezonului. Pe locurile următoare s-au situat concurentele bulgare Nikolina Ștere- va — 2’00”12/lO0 ți Svobodka Damia- nova — 2’02”43Z100. tn proba masculină de 60 rn garduri. primul â trecut linia de sosire Ion Oltean —■ 7”88/100, urmat de Anatoli Titov (U.R.S.S.) — 7”88/100 și Nikolai JUev (Bulgaria) — 7”89/100. Constantin Militaru șl-a adjudecat victoria în proba de săritură în înălțime, cu 2,21 m. pe locurile următoare clasîndu-se Dăriusz Bîczisko (Polonia) — 2,21 m, Ari atoli Korobenko (U.R.S.S.) și Di- mitrius Katis (Grecia) — ambii cu 2,18 m.• FOTBAL. Echipa de fotbal Sportul studențesc, aflată în turneu în Italia, a jucat cu formația Perugia. Partida s-a încheiat cu scorul de 3—2 (2—1) în favoarea gazdelor. Golurile echipei române au fost înscrise de Munteanu (min. 28) gl Boze- șan (min. 70).

a treia, specială, care cuprinde dofiă extrageri a cite 8 numere, autoturismele se atribuie variantelor cu 5 numere din primele 6 extrase. Se poate juca pe variante simple, variante combinate și combinații „cap de pod", achitate sută la sută sau in cotă de 25 la sută. Biletele de 25 lei varianta au drept de participare și de ciștiguri la toate extragerile. Astăzi este ULTIMA ZI DE PARTICIPARE.

bardeze*  consiliul popular județean cu scrisori. Este cazul lui Gheorghe C. Palimariuc, «sare solicită o pensie de asigurăriJsociale, la care nu are dreptul, sau al Elenei Stefănescu, care solicită, nici mâi mult, nici- mai puțin, decît revenirea la o decizie a consiliului popular județean prin care 19 000 metri pătrați teren arabil moștenit au trecut în administrarea I.A.S. HușJ.în activitatea de rezolvare a scrisorilor se manifestă și unele neajunsuri. Astfel, se știe că se stipulează în mod expres obligativitatea birourilor executive ale consiliilor populare comunale de a prezenta lunar informări cu privire la rezolvarea scrisorilor. Din .controalele efectuate a reieșit că în comunele Oltenești, Voinești, Tutova, Perieni, Dimitrie Cantemir, Iana, Vinderei și Zorleni s-au prezentat in .1934 doar 1—2 informări sau că în comunele Codăești, Dimitrie Cantemir și Boțești nu se respectă termenul legal de soluțiohare a scrisorilor.Consiliul popular județean acordă în prezent o atenție mai mare analizei conținutului scrisorilor și problemelor ridicate de cetățeni în audiențe. pentru a sesiza frecvența unor fenomene și cauzele ce le generează și mai ales pentru a desprinde concluziile ce se impun, in vederea adoptării măsurilor care să înlăture neajunsurile existente și să asigure ridicarea acestei activități la un nivel superior.
Petru NECE'LAcorespondentul „Scînteii*

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU '
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj adresat cu prilejul Zilei naționale a Noii Zeelande. Guvernul șt poporul neozeelandez mi se alătură in a vă adresa, la rîndul nostru, aceleași bune urări.

DAVID BEATTIE
Guvernatorul general al Noii Zeelande

CELUI DE-AL V-LEA CONGRES NATIONAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN BOLIVIACel de-al V-lea Congres Național'al Partidului Comunist din Bolivia ne oferă prilejul ca, in numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm dumneavoastră, parti- cipanților la congres, tuturor comuniștilor bolivieni, un cald salut tovărășesc de prietenie și solidaritate.Partidul Comunist Român, oamenii muncii din Republica Socialistă România- urmăresc cu viu interes lupta desfășurată de Partidul Comunist din Bolivia, împreună cu celelalte forțe populare, democratice și progresiste din țară, pentru apărarea și consolidarea independenței și suveranității patriei, pentru valorificarea suverană a bogățiilor naționale in folosul maselor muncitoare, pentru înfăptuirea de transformări înnoitoare în societate șl promovarea progresului social-economic.Reafirmăm și eu această ocazie dorința noastră -de a dezvolta pe mai departe relațiile de colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Bolivia, apreciind că aceasta contribuie la Întărirea și diversificarea raporturilor prietenești dintre popoarele și țările noastre, la întărirea coeziunii și unității forțelor antiimperialiste de pretutindeni in lupta pentru promovarea cauzei independenței și cooperării, a securității, dezarmării și păcii în lume.Vă urăm, stimați tovarăși, deplin succes- fn desfășurarea lucrărilor congresului și în îndeplinirea hotăririlor ce vor fi adoptate, în întreaga activitate a comuniștilor bolivieni consacrată apărării intereselor fundamentale ale poporului, cauzei progresului, păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Suplimentar - însemnate cantități de produsePrin mai buna utilizare a capacităților de producție și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, colectivele muncitorești dintr-un număr de 58 întreprinderi și unități economice din județul Timiș au realizat peste prevederile de plan o producție- marfă industrială in valoare de 160 milioane lei. între unitățile care
(Urmare din pag. I)Poate fiindcă la ora aceea tirzie. de seară, cind discutam, puțin, inainte ca el, „Tetete" să-și reinceapă programul de noapte, viscolul începuse iar să-și cînte partitura neliniștitoare. Văzduhul coborise brusc pînă deasupra capetelor noastre și termometrul,se incăpățina să rămină sub minus 20 de grade... Poate și această noapte va fi dramatică. Aici, in carierele de lignit ale Metrului. între dramatic și o- bișnuit nu e decît un pas, O gradație pe scara Celsius.— Aceștia sînt brigadierii noștri, ne spune tovarășul Mihai Nițoi, secretarul comitetului U.T.C. al Șantierului național Mo-

„Daciada albă" in judelui HarghitaEdiția de lamă a „Daciadei" sa află în plină desfășurare și în județul Harghita, județ cu frumoase și. bogate tradiții în practicarea sportului. alb. De la căderea prlme’or zăpezi, pe pîrtiile excelent amenajate de la Harghita-Băi. Izvorul Mureșului, Toplița. Harghita-Mădăraș și de Ia Gheorgheni, pe trambulina de sărituri de la Valea Strimbă, pe pista de patinaj viteză de la Miercu- rea-Ciuc (realizare unică la nivel național), pe patinoarele artificiale de la Gheorgheni și Mlercurea-Ciuc, sau pe zecile de patinoare naturale existente in județ, in mediul urban ți-rural, au loc aproape cotidian în- tilniri amicale sau competiții de anvergură județeană șl națională.Tovarășul loan Sticlaru, secretar al consiliului județean de educație fizică și sport, ne spunea că, pină acum, cele mai reușite acțiuni s-au dovedit a fi concursurile de sanie desfășurate la Sărmaș, în cadrul finalei pe țară a Cupei „Săniuța de argint", precum și întrecerile de patinaj viteză de la Mlercurea-Ciuc, rezervate tuturor categoriilor de vîrstă. De asemenea, de o mare popularitate s-au bucurat demonstrațiile de sărituri cu schiurile de la Valea Ștrîmbă și concursurile republicane la pattnaj artistic susținute pe gheața patinoarului artificial din Miercurea-Ciuc,Dar — fapt pe deplin explicabil dacă ținem seama de tradiție — supremația în cîștigarea de noi adopți continuă să o dețină în Harghita sportul cu crosa și cu pucuî. Edificator în acest senș este și faptul Că Harghita este singurul județ din țară care are două patinoare artificiale acoperite, dotate la nivelul exigențelor întrecerilor mondiale. Nu este lipsit de importanță nici faptul că numai în campionatele sătești sint Înscrise zeci de formații de hochei pe gheață. Interes deosebit pentru buna desfășurare a competițiilor hocheistice sătești — dotate în 

și-au Înscris de pe acum numele la panoul de onoare al fruntașilor se află întreprinderea metalurgică Ciocanul-Nădrag, întreprinderea de aparate electric® de măsurat. Fabrica de memorii pentru calculatoare electronice, întreprinderea mecanică pentru agricultură și industrie alimentară Timișoara șl altele. (Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii").
Romantismultru. Tineri inimoși. în momente dificile, fiecare devine puțin erou.Ne evocă alte nume, alte chipuri, alte fapte demne de consemnat. Toate se a- dună, ca firele intr-un ghem, evidențiind unul ți același lucru : avem un tineret harnic, generos, romantic, un tineret care știe să facă față oricăror situații, care răspunde totdeauna prezent acolo unde este mai greu, acolo unde partidul. unde țara o cer. Aici, pe Șantierul național al tineretului din bazinul mlnieresc al Metrului, tineri asemenea celor pe care vi l-am prezentat în rindurile de față poartă în suflet flacăra vie a romantismului revoluționar, arzind pentru țară, pentru independența

revoluționarei energetică. Ei, tinerii, lucrînd umăr la umăr eu minerii, fie în .subteran, a- semenea celor de la mina Motru-Vest, fie in cariere, unde cărbunele se exploatează „la zi", adică pe viscol si ger, oferă imaginea tonică a unei virste, a unei generații in stare să mute munții din loc. Vom apela la limbajul „sec al cifrelor pentru a' demonstra acest lucru. Oare ce altceva decît munți sint cele trei milioane și jumătate metri cubi de steril miș- cați din loc anul trecut (planul era de 2,82 milioane) ; sau cele aproape 625 800 tone de cărbune extras, mai mult decît' dublul sarcinii de plan asumate prin*  angajamentt sau cele aproape 7 milioane tone masă minieră
INFORMAȚII SPORTIVE

cadrul „Daciadei" cu diferite cupa și trofee — dovedesc consiliile locale din Ciumanl, Dănești, Sindominic, Ditrău, Joseni și Remetea unde, bunăoară, s-au desfășurat atît etapa pe județ, cit și finala pe țară a cupei acordate de ziarul „Elore".în aceste zile, sub îndrumarea comisiei județene de organizare a „Daciadei". ziarele „Informația Harghitei" și „Harghita" fac intense pregătiri pentru buna, desfășurare a „Maratonului sănătății", un mare concurs de schi susținut în fiecare an pe un traseu care măsoară 25 km și la care participă mii de oa- ^rneni ai muncii, țineri și vîrstnici, bărbați, și femei, nu numai. din județul Harghita, ci și din întreaga țară, întrunind condițiile devenirii unei frumoase tradiții, „Maratonul sănătății" constituie o excelentă propagandă pentru practicarea în masă a sporturilor de iarnă pentru a căror dezvoltare în județul Harghita «e acordă-o atenție tot mai mare.
I. D. KISS
corespondentul „Scînteii*

Administrația de Stat Loto-Pronospcrt informează:

TRAGERE SPECIALĂ PRONOEXPRESAdministrația de Stat Loto-Pro- nosport organizează miercuri, 13 februarie 1985, prima tragere-specială PRONOEXPRES din acest an. în cadrul a 6 extrageri în 3 faze, care totalizează 38 de numere, participanților li sa oferă posibilități multiple de â obține autoturisme „Dacia 1 300", excursii in R.P. Polonă și mari cîștigurl in bani (sume variabile și fixe, înce- pind cu cele de 50 000 lei). La faza

Recepție cu prilejul 
aniversării, Ziiei naționale 
a Republicii Islamice IranCu prilejul celei de-a Vl-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Islamice Iran, ambasadorul acestei țări la București. Ahmad Ajallooeian. a oferit, luni, o recepție.Au participat Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, Iile Cișu, Petre Preoteasa și Ion Teorear.u, miniștri, Traian Pop, adjunct al ministrului afacerilor externe. membri ai conducerii altor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, reprezentanți ai cultelor.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
vremea

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunica timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 12 februarie, 
ora 20,00 — ÎS februarie, ora 20. In țară: 
Vremea va ii deosebit de rece, cerul 
va fi variabil mal mult acoperit in re
giunile din sudul șl estul tării, unde 
vor cădea ninsori care pe alocuri vor 
fi viscolite. Tn celelalte regiuni, ninso
rile vor ti locale. Vîntul va prezenta 
Intensificări temporare îndeosebi în 
prima parte a intervalului cu viteze de 
să—"0 kilometri pe oră, iar la munte 
peste 100 de kilometri pe oră, predo- 
minînd din sectorul nord-estie. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in 
general între minus 25 și minus 15 
grade, mai coborîte tn nordul șl cen
trul țării, dar mai ridicate în sud-estu! 
țării. Temperaturile maxime vor £1 cu
prinse intre minus 15 șl minus 5 gra
de; izolat, mal ridicate, In sud. P« 
alocuri in vestul țării se va produce 
ceață cu depunere de chiciură. In 
București !• Vreme rece geroasă noap
tea șl dimineața. Cerul va fi mal mult 
acoperit. Temporar va ninge. Vîntul 
va prezenta unele intensificări în pri
mele zile viscolind zăpada. Tempera
turile minime vor ft cuprinse intre mi
nus 16 și minus 13 grade, iar cela 
maxima Intre minus 10 al minus « 
grade.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• HIDROGENUL CA PRO

DUS ENERGETIC. Revista franceză „Revue de l’Enărgie" Inserează un articol referitor la perspectiva folosirii, in viitor, a hidrogenului ca produs energetic,' asociat Industriei gazului. Se reamintește că hidrogenul, vector energetic ușor de utilizat, nu se poate dezvolta decît pornindu-se de la o sursă de energie primară convenabilă și de la un procedeu de producție de înalt randament. Pe termen lung, cărbunele, energia nucleară, chiar energia solară ar putea constitui o asemenea sursă. Utilizarea hidrogenului în pile cu combustibili este o perspectivă ce trebuie avută in vedere, datorită randamentului energetic extrem de ridicat. Se preconizează construirea unor pile care să funcționeze la temperaturi joase sau mijlocii, folosindu-se ca procedeu electroliza. Sînt în studiu unele proiecte de realizare a unor turbina cu hidrogen, deși problemele tehnologice ridicate de această soluție rămin compli

cate, din cauza temperaturilor înalte care se dezvoltă în cursul funcționării turbinei.
• ÎNLOCUITOR al metalu

lui. Specialiștii Institutului de chimia șl fizică al Academiei de științe a U.R.S.S. au ajuns la concluzia că se poate mări de cîteva ori cbnductibilitatea compozitului — un material folosit pe scară largă in industria electronică, format din grafit și poli- propilen. Ei au realizat aceasta supunind compozitul la o anumită temperatură și presiune. în prezent, materialul respectiv are o gamă largă de utilizări în aviație, electronică, medicină, agricultură, lrt*  multe cazuri înlocuind metalul și reducînd cu 10—20 la sută greutatea pieselor.
• AVION ACȚIONAT CU BA

TERII SOLARE, Firma americană „Lockheed" a pus la punct proiectul unul avion fără pilot cu motor electric și baterii solare. El are anvergura aripilor de

100 m si greutatea de aproximativ o tonă, nu este poluant și poate rămine in aer, practic, permanent. Bateriile avionului solar furnizează energie electrică acumulatoarelor care pun în funcțiune motorul a cărui putere rămine constantă și în timpul nopții. Potrivit 'proiectanților, noul avion ar putea fi adus doar o dată pe an la bază pentru verificări și lucrări de întreținere. Autorii proiectului susțin că noul tip de aparat va putea să-și ia zborul începînd din 1993. El va zbura la o altitudine de 20 km și ar putea fi folosit la fotografii aeriene pentru agricultură, arheologie și hidrologie.
• CULTURI MIXTE DE SOIA 

SI PORUMB. Cultivarea mixtă de soia și porumb la nivelul întregii țări va permite reducerea considerabilă a costisitoarelor importuri de proteine — apreciază ex- perții bulgari. Noua tehnologie pusă la punct de specialiștii Institutului de soia din orașul Pavlikeni a fost experimentată

anul trecut, dînd rezultate Încurajatoare. Cultivarea celor două plante pe fîșii alternative de cîte șase rinduri permite fiecăreia sâ asimileze mai bine oxigenul și apa, să-și activizeze fotosinteza. Ele Iși folosesc în acest fel mai eficient potențialul biochimic, ceea ce duce la obținerea unei cantități mai mari de semințe’ pe unitatea de suprafață cu aceleași cheltuieli materiale. Trei hectare semănate după noua metodă dau o recoltă echivalentă cu cea realizată pe patru hectare de culturi separate. In cifre, aceasta înseamnă că 100 ha de semănături pe fîșii produc în plus 220 chintale proteine.
ROBOTII ÎN INDUSTRIA OP

TICĂ. La combinatul de mecanică optică „Karl Zeiss" din Jena a început să funcționeze o instalație automatizată de finisare a lentilelor pentru diverse aparate de măsurat, ochelari șl obiective optice. Robotul servește concomitent șapte mașini. Intr-un dispozitiv special al mîinii meca

nice sînt Instalate lentilele neprelucrate, care sînt apoi așezate do acesta in zona de lucru a strungului. Apoi, robotul a- dună produsele finite șl le așază pe o bandă rulantă care Ie transportă in secția de asamblare. Noul robot asigură creșterea productivității procesului de prelucrare a lentilelor.
• MĂRTURII ALE UNEI VECHI

CIVILIZAȚII. O echipă de antropologicare a descoperit, în cursul verii, intr-o pădure de nepătruns din zona Rio Utcu- bambâ, monumente funerare de o mărime neobișnuită aparținînd triburilor preincașa Chachapoyas, a anunțat că iși va relua în curînd cercetările pentru a studia conținutul unui sarcofag care nu a fost încă deschis. Monumentele din lut ars policrom sînt situate la o înălțime de 300 metri, pe un perete stincos la care nu s-a putut ajunge în cursul primei expediții, ca urmare a faptului că roca este foarte friabilă. Se estimează că aceste monumente funerare,

primele ale triburilor Chachapoyas descoperite pină în prezent, conțin bijuterii din cupru, aur și pietre prețioase, cu care această populație obișnuia să iși în- mormînteze conducătorii. Descoperirea este considerată a fi de o deosebită importantă științifică, mărturie a unei civilizații vechi, «părtinind unei populații puțin cunoscute. Specialiștii au emis ipoteza că in apropierea locului unde se află monumentele funerare ar fi putut exista o veche așezare ascunsă acum privirilor de pădurea de nepătruns.
• FOSILA DIN ROCĂ,, ^siia extrem de bine conservată a unei molii caro a trăit in urmă cu 180 milioane de ani a fost descoperită de uh cercetător britanic, lntr-un fragment de rocă găsită pe o plajă din sudul Angliei. Abeastă fosilă extrem de rară aparține unei lepidoptere din grupa tineidelor. Forma insectei impregnate in fragmentul de rocă s-a păstrat intactă.
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NOI ACȚIUNI SI LUĂRI DE POZIȚIE
PENTRU PACE Șl DEZARMARE

BELGIA : Majoritatea populației respinge amplasarea 
rachetelor nucleare

î
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BRUXELLES. Problema vitală privind proiectele de amplasare pe teritoriul Belgiei a 48 rachete americane „Cruise" trebuie soluționată de poporul și parlamentul țării, s-a subliniat în cursul unei conferințe de presă a membrilor • principalelor^ organizații belgiene de protecție a mediului ambiant. Majoritatea covirșitoare a popu-

lațiel Belgiei se' pronunță împotriva planurilor N.A.T.O. de transformare a țării Intr-un depozit de arme nucleare. O eventuală amplasare a rachetelor pe teritoriul țării ar constitui o serioasă amenințare la adresa păcii și securității ei — s-a relevat In cursul conferinței de presă.

R.D. GERMANA : Reuniune 
a medicilor 

pentru preintimpinarea 
războiului

DANEMARCA : In sprijinul denuclearizării 
Europei de Nord

COPENHAGA. Intr-un interviu 
acordat Agenției daneze de presă 
Ritzaus-Bureau, președintele Comi
siei pentru politica în domeniul 
securității a Partidului Social-De
mocrat din Danemarca, Lasse 
Budtz, a subliniat că social-demo- 
crații danezi se pronunță pentru 
crearea de zone denuclearizate in 
nordul Europei, proces care ar duce

la destinderea situației internațio
nale. De asemenea, el a cerut gu
vernului să nu cedeze presiunilor 
N.A.T.O. viztnd creșterea cheltuie
lilor militare, intrucit, pentru o țară 
mică, cum este Danemarca, aceasta 
ar antrena o agravare in conti
nuare a șomajului, a inflației și o 
înrăutățire a situației păturilor să
race ale populației.

BERLIN. In orașul Halle s-au 
desfășurat lucrările unei reuniuni 
a Comitetului „Medicii din R.D.G. 
pentru preintimpinarea unui război 
nuclear", transmite agenția A.D.N., 
la care au participat 250 de per
sonalități ale vieții medicale. Vor
bitorii au evidențiat, cu acest pri
lej, necesitatea unor eforturi și ini
țiative susținute pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru destin
dere și asigurarea păcii. S-a relevat 
că medicilor le revine misiunea de 
a prezenta opiniei publice urmările 
catastrofale ale unui război atomic.

a

JAPONIA: Cereri 
de reducere 

cheltuielilor militare

OLANDA: Proteste împotriva introducerii de noi arme 
pe teritoriul țării

la o de- 
din Olanda 
coloane de

vehicule militare americane care se 
Îndreptau spre un depozit de ar-

HAGA. Participanții 
monstrație pentru pace 
au barat calea unei

mamente din orașul Tor Apel, din 
nordul țării. Demonstranții ou de
clarat că protestează în acest fel 
împotriva Introducerii de noi arme 
pe teritoriul țării.

militare „Sankei pentru înmînat camere în care
S.U.A.: Campanie în favoarea interzicerii complete 

a experiențelor atomiceWASHINGTON. La Los Angeles s-au încheiat lucrările Conferinței naționale a organizației „Medicii în lupta pentru răspundere socială". Participanții au
adoptat hotărirea de a organiza, in acest an, o campanie în sprijinul încheierii unui acord international cu privire la interzicerea completă a experiențelor cu arma nucleară.

TOKIO. Organizațiile nipone de luptă pentru pace au lansat o amplă mișcare de protest împotriva creșterii, cheltuielilor In țară. Potrivit ziarului Shimbun", Liga populară apărarea constituției a președinților celor două ale parlamentului o petițiese cere reducerea alocațiilor militare din bugetul pe acest an și canalizarea fondurilor astfel economisite spre realizarea unor pro-, grame sociale. In document, semnat de diverse organizații sindicale și obștești, se apreciază că o creștere a cheltuielilor militare ar antrena Japonia in nestăvilita cursă a înarmărilor.
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REFERENDUMUL DIN SIRIA
Hafez Al-Assad a fost reales președinte al țăriiDAMASC 11 (Agerpres). — In cursul referendumului național, desfășurat duminică în Siria, Hafez Al- Assad a fost reales in funcția de președinte al țării pentru un nou mandat de șapte ani. Transmițînd rezultatele finale ale scrutinului pentru

funcția supremă in stat, ministrul de interne, Nasser al-din Nasser, a declarat că 99,97 la sută din cei 6 522 262 alegători și-au dat votul pentru președintele Assad.Acesta urmează să preia oficial noul mandat la 13 martie.

ÎNCHEIEREA congresului p. c.francez
Georges Marchais — 

reales secretar general al partidului

NICOSIA

Președintele Ciprului
reglementării pașniceNICOSIA 11 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat agenției iugoslave de presă „Taniug", președintele Ciprului, Spyros Kyprianou, a declarat că guvernul său acordă o mare importanță sprijinului și interesului manifestate pe plan Internațional față de eforturile de realizare a unei reglementări juste, cuprinzătoare și durabile a problemei cipriote.Pe de altă parte, șeful statului cipriot a relevat că țara sa apreciază ajutorul mișcării de nealiniere, Ciprul fiind gata să ia in considerare propunerea ca unele țări nealiniate să-și asume rolul de state garante în soluționarea problemei cipriote.

despre perspectivele 
a situației din țarăPreședintele Kyprianou a reafirmat că partea cipriotă greacă este ho țări- tă să coopereze în continuare, constructiv și cu bună credință, eu secretarul general al O.N.U. pentru atingerea obiectivului de reglementare negociată a problemei Ciprului.Intr-o declarație făcută la Wellington (Noua Zeelandă), unde se află intr-o vizită oficială, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cusllar, a relevat că Întâlnirile dintre președintele Ciprului, Spyros Kyprianou, șl liderul comunității cipriote turce, Rauf Denktaș, ar putea fi reluate luna viitoare.

PARIS II (Agerpres). — Trimisul Agerpres, Constantin Oprlcă, transmite : La Paris s-au Încheiat lucrările celui de-al XXV-lea Congres ai Partidului Comunist Francez. La congres, Partidul Comunist Român a fost reprezentat de o delegație condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Delegații au aprobat raportul Comitetului Central, precum și rezoluția celui de-al XXV-lea Congres.Congresul a ales noul Comitet Central, care, întrunit în sesiune plenară, a ales membrii Biroului Politic și al Secretariatului C.C. al P.C.F. Tovarășul Georges Marchais a fost reales, în unanimitate, in funcția de secretar general al P.C.F.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, tovarășului Georges Marchais i-au fost transmise. de către conducătorul delegației P.C.R., felicitări cordiale pentru realegerea sa în funcția de secretar general a! P.C.F. și urări de succes in activitatea Partidului Comunist Francez.Rezoluția congresului trasează sarcinile principale șl direcțiile de

activitate ale P.C.F. După ce face o amplă analiză a situației economice și politico-sociale a Franței, documentul subliniază necesitatea unor profunde transformări care să deschidă calea spre o Franță democratică, socialistă. „P.C.F. rămine ferm adeptul Uniunii de stingă. Trebuie să acționăm pe toate căile cu Partidul socialist și cu alte formațiuni pentru contracararea oricăror măsuri anti- muncitorești", se arată in document.In cuvîntul de închidere a lucrărilor congresului, secretarul general al P.C.F. a arătat, între altele : Congresul al XXV-lea a înarmat partidul cu o linie politică precisă și bine definită. Am adoptat hotărîrea de a continua eforturile vizlnd înnoirea strategiei noastre, pentru întărirea partidului nostru revoluționar. Sensul și țelul principal ale Partidului Comunist Francez constau în transformarea socialistă a Franței. O asemenea transformare a societății nu este pentru noi un ideal îndepărtat Ea reprezintă răspunsul cel mai complet la problemele care stau astăzi în fața poporului, a țării noastre, intrucit actuala criză este o criză de sistem, o criză a întregii societăți capitaliste.

Pentru așezarea fermă a raporturilor dintre state 
pe principiile dreptului internationalHAVANA 11 (Agerpres). — într-un Interviu acordat ziarului american „The Washington Post", președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, Fidel Castro Ruz, a arătat, între altele, că raporturile internaționale trebuie să se bazeze pe principiile de drept internațional, universal recunoscute, subliniind necesitatea ca ele să fie ferm respectate și să nu se permită, sub nici un motiv, amestecul străin în treburile interne ale altor state. El s-a pronunțat pentru soluționarea tuturor controverselor pe cale politică, prin convorbiri și

negocieri. In acest context, conducătorul cubanez a apreciat că recentele acorduri realizate de Cuba cu Statele Unite deschid noi perspective dialogului dintre cele două țări, men- ționînd că partea cubaneză este dispusă să angajeze noi asemenea negocieri și în alte domenii de activitate. El a reafirmat, totodată, necesitatea reglementării problemelor din America Centrală și din Africa australă pe calea dialogului politic, prin negocieri. Fidel Castro a relevat, totodată, unele măsuri preconizate pentru optimizarea activității e- conomico-soctale a țării.
Un gest semnificativ...

Nelson Mandela refuză 
(j Im ului sud-afrlcan săPRETORIA 11 (Agerpres). — Liderul populației de culoare sud- africane. Nelson Mandela, -care se află în închisorile rasiste de peste 20 de ani. a respins o ofertă de eliberare condiționată care i-a fost făcută recent de primul ministru al regimului de la Pretoria, P. W. Botha. Răspunsul militantului de culoare a fost făcut cunoscut de către fiica sa, Zinzi Mandela, la un miting al populației africane organizat la Soweto. In mesaj, Nelson Mandela a subliniat că nu poate

eliberarea condiționată, cerind re- 
qaranteze libertatea activității politiceaccepta libertatea atît timp cit Congresul Național African rămine interzis și cit timp această mișcare de eliberare națională a populației majoritare este privată de dreptul de a participa la dezbaterea viitorului țării.Totodată, liderul african a cerut primului ministru sud-african să renunțe la violență, să se angajeze că desființează sistemul segregării rasiale, să elibereze detinuții politici și să garanteze libertatea activității politice.
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Solutionarea dificultăților Portugaliei 
reclamă unitatea tuturor forțelor 

democratice
Declarațiile secretarului general al P. C. PortughezLISABONA 11 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Comunist Portughez, Alvaro Cunhal, s-a pronunțat — in cursul unei manifestații desfășurate la Lisabona — pentru o alternativă democratică și națională în Portugalia. El a subliniat necesitatea realizării unității tuturor forțelor democratice și patriotice ale țării, evidențiind că numai astfel Portugalia va putea să depășească dificila criză cu care se confruntă. Cunhal a precizat că P. C. Portughez îi revine un rol deosebit in apărarea intereselor oamenilor muncii portughezi.

Intr-o primă declarație făcută presei după alegerea sa ca lider al Partidului Social-Democrat din Portugalia, Rui Machete a arătat,' intre altele, că va acționa pentru menținerea actualei coaliții guvernamentale, împreună cu socialiștii, relatează agenția Reuter. El a afirmat că va avea, în curînd, o întrevedere cu primul ministru, Mario Soares, pentru a discuta posibilitățile de efectuare a unei remanieri guvernamentale, precum și viitorul program politic al guvernului de coaliție alcătuit din socialiști și social-democrați.

Lucrările Congresului P. C. din BoliviaLA PAZ 11 (Agerpres). — în capitala Bollviel, La Paz, au început lucrările celui de-al V-lea Congres al Partidului Comunist din Bolivia. La lucrări participă 577 de delegați, reprezentând toate organizațiile din tară.
După adoptarea ordinii de zi a congresului, Jorje Kolle Cueto, prim-secretar al C.C. al P.C.B., a prezentat raportul de activitate al Comitetului Central pe perioada 1979—1984.

P.C. Peruan denunță campania 
împotriva „Stîngii Unite“

DE

CONVORBIRI SOVIETO-ELENE.I La Moscova au început luni convorbirile dintre Nikolai Tihonov, președintele Consiliului de MiniștriI al U.R.S.S., și Andreas Papandreu, primul ministru al Greciei, sositI într-o vizită oficială în U.R.S.S.PRIMIRE LA SOFIA. Președin-• tele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, l-a primitI luni pe ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Geoffrey Howe, I care a efectuat o vizită oficială, laSofia. Au fost examinate probleme1 ale situației internaționale actuale, • precum și relațiile bulgaro-brita- nice.LA AMMAN, regele Hussein al Iordaniei a conferit cu Yasser J Arafat, președintele Comitetului Executiv 'ai Organizației pentru | Eliberarea Palestinei, asupra inițierii unei acțiuni comune în cadrul I eforturilor de instaurare a păcii in Orientul Mijlociu.I CONGRESUL PARTIDULUI SOCIAL-DEMOCRAT UNIT DIN IA- I PONTA a avut Ioc la Okayama.

Congresul a adoptat un program de acțiune prin care se cere membrilor partidului să acționeze in vederea stringeril legăturilor dintre mișcările de masă și mișcarea muncitorească, precum și a cooperării cu partidele socialist., socialdemocrat și Komeito.PRIMUL MINISTRU AI. INDIEI, Rajiv Gandhi, a inaugurat campania electorală pentru alegerile locale din 'II state ale federației Indiene. ce se vor desfășura între 2 și 5 martie.NEGOCIERILE ÎNTRE GRECIA ȘI STATELE UNITE pentru reînnoirea acordului bilateral asupra aviației civile s-au încheiat la Atena, fără rezultat. Vechiul acord in acest domeniu dintre cele două țâri, datând din 1946, a fost denunțat unilateral de Grecia în februarie 1984. ,LA GENEVA au început luni lucrările sesiunii Comitetului special al organizațiilor neguvernamentale pentru problemele dezarmării. La dezbaterile sesiunii sînt reprezen

tate peste 40 de organizați! neguvernamentale care militează împotriva cursei înarmărilor, pentru dezarmare șl pace, precum și o serie de mișcări pentru pace din diferite țări ale lumii.PESTE 50 DE ELEMENTE ANTI- SANDINISTE, care se aflau în regiunea de nord și îrr zona coastei atlantice a Republicii Nicaragua, și-au pierdut viața in cursul schimburilor de focuri care au avut loc, în perioada 5-9 februarie, cu forțe ale Armatei Populare Sandiniste - au anunțat surse oficiale de la Managua.NAUFRAGIU. In timpul unei pu
ternice furtuni în Marea Nordului s-a scufundat motonava polonezi 
„Busko-Zdruj". Din rindul echipa
jului a putut fi salvată o singură 
persoană. Opt marinari și-au pier
dut viața, iar 16 sînt dați dispăruți.

RELICVE PERICULOASE. Apro
ximativ 10 000 de persoane din ora
șul Naha, capitala insulei japoneze 
Okinawa, au fost evacuate de auto
rități după descoperirea unei bombe 
lansate de aviația americană în 
timpul bombardamentelor din c.el 
de-al doilea război mondial și ră
masă neexplodată. In greutate de 
250 kg, bomba — care amenința clă
dirile și oamenii pe o rază de 700 
de metri — a putut să fie dezamor
sată de specialiști.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

OAMENII DE ȘTIINȚĂ AVERTIZEAZĂ:

Un conflict nuclear = un genocid planetar
Concluzii ale savanților americani și sovietici privind efectele unui război atomic

In cuvintarea rostită la cel de-al lll-lea Congres al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a evidențiat din 
nou că intensificarea cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, a făcut 
să crească pericolul unui nou război mondial, care ar duce la distrugerea 
întregii umanități, la dispariția vieții pe planeta noastră.

Studii elaborate de savanți de renume mondial, care sint cei 
mai In măsură să cunoască realitățile, relevă câ in zilele noastre de
clanșarea unei conflagrații nucleare ar transforma intr-adevăr Terra intr-un 
deșert radioactiv. Deosebit de elocvente sint in această privință concluziile 
la care au ajuns împreună oameni de știință americani și sovietici in le
gătură cu efectele biologice ale războiului nuclear, concluzii publicate re
cent de revista franceză „La Recherche".

vadă o perioadă de întuneric de cel puțin citeva săptămîni. în același timp, o altă consecință a exploziilor nucleare, neglijată pînă atunci, a fost. reexaminată în detaliu de lin grup de cercetători care lucrează cu R.P. Turco în California : este vorba de proiectarea în atmosferă a prafului provenit din pulverizarea solului in punctele de impact al bombelor. Această dispersare de particule va absorbi o mare parte din lumina solară.Efectul cumulat al celor doi factori de reducere a luminozității va

In atmosfera înaltă. Aproximativ 10 minute după explozie, 80 la sută din praf atinge stratosfera, între ’ 12—40 km altitudine. Pentru explozia unor bombe echivalente cu 5 000 MT, cantitatea totală de praf ejec- tat spre stratosferă ar putea atinge un miliard de tone. Odată ajuns a- colo, datorită fineții granulelor, din care aproximativ 80 la sută au sub un micron diametru, și ca urmare a stabilității păturilor orizontale ale stratosferei, este posibil să treacă luni de zile pînă cînd praful să se disperseze sau să cadă pe soL

valoarea sa actuală timp de tel puțin o lună și jumătate. După cinci luni, intensitatea luminoasă ar atinge doar un sfert din valoarea sa normală, iar după opt luni abia jumătate. Dacă, în cel mai rău caz. oamenii și animalele se pot mulțumi timp de citeva săptămîni cu o luminozitate atit de slabă, fără efecte serioase asupra organismului lor. plantele; mai cu seamă plantele verzi, nu ar rezista la această obscuritate prelungită. Astfel, pe o suprafață reprezentînd 30—70 la sută din emisfera nordică, plantele

LIMA 11 (Agerpres). — Partidul Comunist Peruan a denunțat campania împotriva membrilor alianței „Stânga Unită", din care face parte — informează agenția cubaneză Prensa Latina. Intr-o scrisoare adresată ministrului de interne, Oscar Brush Noel, și ministrului apărării, generalul Julian Jualia Freyre, P.C.P. lșl exprimă îngrijorarea față de aresta

rea și apoi dispariția lui Carlo» Espinoza Rojas, prim-secretar al comitetului de partid al districtului Ayacuchano din San Juan de Luca- nas, a fostului primar comunist din Coracora, Alfonăo Lema, și a altor militanți ai P.C.P. și cere încetarea Imediată a represiunii declanșate contra forțelor de stingă grupate în alianța „Stingă Unită".
COREEA DE SUD

Noi demonstrații pentru libertăți democraticeSEUL 11 (Agetrpres). — In diferite orașe ale Coreei de Sud au avut loc mitinguri și demonstrații, în cadrul cărora participanții au protestat împotriva politicii regimului militar și au cerut acordarea de libertăți democratice pentru populație — relatează din Seul agențiile de presă. Manifestațiile de protest s-au desfășurat în preajma așa-ziselor „ale

geri generale", programate pentru marți, în vederea cărora actualele autorități sud-coreene au luat măsuri drastice pentru a împiedica opoziția democrată să-și exprime opțiunea. Detașamente ale armatei și poliției mobile patrulează pe străzi, iar liderii opoziției se află sub stare de arest la' domiciliu.
Un nou val de geruri și viscole în Europa

LONDRA 11 (Agerpres). — Un 
nou val de frig s-a abătut asupra 
unei mari părți a teritoriului Eu
ropei. El este însoțit de precipita
ții abundente și de viscol. Traficul 
aerian', feroviar și maritim, dar 
mai ales cel rutier este iarăși se
rios afectat, fiind înregistrate nu
meroase accidente de circulație. O 
coliziune de camioane și autoturis
me înregistrată pe o magistrală din 
centrul Angliei s-a soldat cu moar
tea a nouă persoane și rănirea al

tor 13. In această zonă, stratul de 
zăpadă căzută in ultimul interval 
măsura 23 centimetri, dar in zo
nele afectat^ de viscol troienele au 
ajuns la înălțimea de un metru și 
jumătate. La Londra a fost con
semnată duminică cea mai scăzută 
temperatură din ultimii treizeci de 
ani pentru luna februarie. Dificul
tăți serioase în ceea ce privește 
traficul rutier au fost semnalate 
și in Irlanda de Nord.
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Gerul din plină vară. sa ne imaginăm că timp de mal multe luni temperatura în Europa occidentală ar fi sub —25" șl că lumina solară și-ar fi redus din intensitatea actuală. Clima din Franța s-ar asemăna cu cea din Groenlanda In timpul iernii. Iar luminozitatea, în plină zi, nu ar depăși pe cea a unul clar de lună mediu. După această perioadă de crepuscul glacial, lumina solară restabilită treptat la nivelul său norfnal ar fi atât de saturată de raze ultraviolete, ca urmare a distrugerii păturii protectoare de ozon, incit ființele vii scăpate din frig și întuneric ar fi supuse unei radiații solare extrem de nocive, șl aceasta pentru luni și luni de zile, dacă nu chiar ani.Acest tablou apocaliptic nu face parte, așa cum s-ar putea crede, dintr-un film de ficțiune științifică. Pe toată durata anului 1983 cercetătorii americani din diferite discipline, printre cei mal cunoscuți in domeniul lor, precum biologul Paul Ehrlich, astronomul Carl Sagan, paleontologul Stephen J. Gould, ecologii David Pimentel și Norman Myers, grație experienței șl competenței lor, au încercat să prevadă ansamblul efectelor biologice pe termen lung ale unui conflict nuclear major. La o serie din aceste colocvii au participat și cercetători sovietici, prezentând rezultatele propriilor lor lucrări. Efectele prevăzute de aceste grupuri de cercetători tn- globează un ansamblu de date climatice, geologice, glaciologice, paleontologice, biologice, medicale șl agronomice.

Este avută în vedere o zonă geografică situată la latitudini medii din emisfera nordică, adică regiunile cele mai populate și industrializate ale Europei. Asiei șl Americii de Nord. Cele două principale scenarii prevăzute : explodarea unor încărcături nucleare egale cu 5 000 megatone (MT) sau 10 000 MT, adică echivalentul a 5 sau 10 miliarde tone de trinitrotoluen. In primul caz, aceasta ar însemna explozia a 2 000—3 000 de dispozitive nucleare strategice (fiecare de aproximativ 1,5—2 MT). iar in al doilea caz explozia a 5 000—6 000 de rachete -de a- celașl tip. (Totalul dispozitivelor nucleare depășind 1 MT este evaluat actualmente la aproximativ 7 000).Principiul unor astfel de scenarii nu este nou, deoarece încă din 1975 Academia de Științe din S.U.A. a analizat ansamblul efectelor unui război nuclear generalizat asupra biosferei și ecosistemelor terestre și acvatice. Acum insă, noi elemente de o importanță capitală au fost introduse in previziunile efectelor clima- tologlce pe termen scurt șl lung ale exploziei mai multor sute sau mii de arme strategice. Aceste elemente antrenează schimbări profunde în consecințele scenariilor anterior prevăzute.In 1982, Paul J. Crutzen, de Ia Institutul Max Plank din Mainz (R.F.G.), șl John W. Birks, de la Universitatea din Colorado (S.U.A.), au sugerat că în aceste scenarii ar trebui să se țină seama și de gazele emanate de Incendiile produse de globul de foc nuclear șl să se pre

• In condițiile explodării unor încărcături nucleare egale cu 5 000 de megatone, peste un 
miliard de oameni ar muri în cursul conflictului nuclear sau imediat după aceea • Uriașii 
nori de praf și funingine radioactivă ar scufunda globul într-o noapte îndelungată • 
Temperatura în Europa occidentală ar coborî chiar vara sub minus 25 de grade • Toate 

plantele care nu ar fi distruse de incendiu ar pieri din cauza absenței luminii solare

fl Instalarea unei „nopți nucleare", urmată îndeaproape de o „iârnă nucleară", față de care evenimentele prezentate în filmul TV al lui Nicholas Meyer. „The Day After" (A doua zi după), apar ca o versiune foarte atenuată a ceea ce ar reprezenta condițiile reale de supraviețuire pentru ființele vii, de la bacterii la om, în lunile care ar urma unul conflict nuclear generalizat în emisfera nordică.
Ecranul uriaș al norilor de 

praf. Imediat' după explozia unui dispozitiv nuclear la sol sau la mică altitudine se formează un crater în punctul de impact ; prin pulverizarea solului, uriași nori de praf sînt proiectați în aer. Din calculele efectuate de R.G. Gutmacher și echipa sa reiese că pentru o bombă echivalentă cu o megatonă de TNT masa de praf ejectată ar fi cuprinsă intre 100 000 și 600 000 tone. Coloana de praf este imediat aspirată de ciuperca atomică, ajungînd pînă

Celălalt factor de „Întunecare" pe durată îndelungată a atmosferei ar fi volumul de gaze șl funingine generat de globul de foc al exploziilor nucleare ; incendierea tuturor materialelor inflamabile din zonele urbane și industriale, incendierea pădurilor, care in 'Cazul unor explozii insumîpd 5 000 MT ar putea afecta pînă la un milion de kmp din zonele împădurite (adică de două ori suprafața Franței). Incendiile ar putea persista săptămîni de-a rindul. degajînd sute de milioane de tone de particule extrem de fine, care ar rămine in suspensie in troposferă, adică in zona cuprinsă între 0 și 12 km altitudine.
întunericul și plantele. Din cauza curenților atmosferici, norii de praf șl funingine s-ar extinde pe zone foarte vaste tn emisfera nordică, cufundînd într-o noapte Îndelungată cea mai mare parte din țările aflate In această jumătate a globului. în zonele temperate, lumina s-ar reduce la 1 la sută din

care nu ar fi distruse de incendiu ar pieri din cauza cvasiabsenței luminii solare timp de săptămini în șir.Plantele verzi (care conțin clorofilă) — plancton vegetal, alge, plante anuale și perene — sînt singurele producătoare primare de biomasă de pe planeta noastră. Dacă nu mai există lumină, nu vor mai exista cereale. fructe, legume, nici iarbă, nici furaje pentru animale ! Dispariția plantelor verzi ar lipsi de hrană a- nimalele șl ființele umane care ar fi supraviețuit catastrofei In emisfera nordică.O altă consecință a „ecranului" format de norii de praf și funingine intre razele solare și suprafața Pă- mîntului va fi instalarea treptată a unui climat hibernal chiar in plină vară. La aproximativ trei săptămini după conflict, temperaturile medii din cea mai mare parte a emisferei de nord ar cobori sub —20° C, iar frigul ar persista luni și lăni de zile. în 1983, cercetătorii sovietici V. V. Aleksandrov și G. L. Sten- cikov, de la Centrul de calcul din Moscova, .au arătat că la început

scăderea temperaturii ar fi toarta bruscă în cea mai mare parte din e- misfera nordică : față de temperaturile noi male, scăderea medie ar fi de —12‘ și —15” C. Animalele și plantele din zonele apropiate de locul exploziilor, intre ii treia și a cincea paralelă nord, ar fi cele mai afectate de' iarna nucleară, deoarece nici plantele, nici animalele sălbatice sau domestice din țările cu climă temperată nu sint adaptate la temperaturi scăzute.După aproximativ opt luni, temperaturile ar urca puțin în nord și in zona lanțurilor muntoase, dar ar continua să scadă în zonele tropicale și ecuatoriale, puțind atinge medii de —!0- C și —20’C in Mexic și A- frica sahariană. Variațiile de temperatură ar fi mai puțin ample in mări și oceane și pe coaste. In schimb, regiunile de coastă ar fi încercate de violente furtuni produse de marile diferențe de temperatură la sol și in apă. Deși slabe, variațiile de temperatură de la suprafața oceanului ar fi suficiente pentru a distruge planctonul marin care, in emis'fera sudică, ar fi rezistat la reducerea luminozității, precum și algele și animalele marine supraviețuitoare. Astfel, prin efectul conjugat al „nopții nucleare" și al „iernii nucleare" ar pieri sute de mii de hectare cu plante și arbori, iar milioane de animale de toate speciile — pești, păsări, mamifere — ar mjiri de foame și de frig.
Căderile radioactive — 

imediate și tardive. La toate acestea se mai adaugă un alt factor de distrugere a plantelor și animalelor : căderile radioactive Întârziate însoțind căderea lentă și depunerea prafului și particulelor. Aceste căderi s-ar putea prelungi pe o perioadă de 30 de ani. In general, plantele rezistă mal bine decît animalele la absorbția substanțelor radioactive. In schimb, o serie de plante cultivate, de pildă porumbul, orzul, secara, mazărea, fasolea, roșiile și sfecla de zahăr, sînt deosebit de sensibile. Arborii, precum pinul șt cea mai mars parte a rășinoaselor, nu

rezistă la radioactivitate. Singurela viețuitoare cunoscute care ar fi practic insensibile la radiații sînt anumite insecte. La un an după un război nuclear, Pămîntul n-ar mai fi oare populat decît de insecta și ierburi minuscule ?
Soarta omului ? — o tra

gică întrebare. In acest stadiu de modificare a condițiilor de viață pe pămînt și în apă, la care se adaugă și influența radiațiilor solare profund schimbate, ce s-ar întâmpla cu populațiile umane ? Ar fi, oare, complet distruse sau ar rămine ici-colo insule protejate care ar supraviețui conflictului, apoi iernii nucleare și în final radiațiilor ultraviolete deosebit de periculoase ? Scenariul care pornește de la declanșarea unor explozii însumînd 5 000 MT prevede mai întîi de toate că un sfert din populația mohdială actuală, adică peste un miliard de oameni, ar muri în cursul conflictului nuclear sau imediat după aceea. Un mare număr de decese s-ar datora e- fectului termic și efectului de suflu in timpul exploziilor nucleare la sol sau la mică altitudine. încă un miliard de oameni ar fi grav afectați fie de răni sau diverse arsuri, fia de maladiile radiației, care ar fi declanșată la peste 500 razi (radul corespunde cantității de energie ionizată absorbită de unitatea de masă a corpului), mai cu seamă pentru adulți. Din lipsă de îngrijiri (spitalele fiind distruse), de medicamente și pansamente, din lipsă de vehicule și carburant pentru a transporta răniții și bolnavii și, pe deasupra, din lipsă de personal medical în număr suficient, marea majoritate a persoanelor afectate, îndeosebi bolnavii iradiați, ar deceda destul da repede după conflictul nuclear.Prin integrarea „nopții nucleare" și a „iernii nucleare" in cele mai catastrofale scenarii, remarcă în încheiere revista, ansamblul consecințelor previzibile pe termen lung după un război nuclear generalizat formează un tablou mult mai pesimist decît in primele modele imaginata cu aproximativ 10 ani în urmă.
Toate acestea îndreptățesc Intru totul chemarea pe care secretarul ge 

neral al partidului a adresat-o acum din nou șefilor de state și guverne, tutu
ror forțelor politice, tuturor națiunilor de a-și uni eforturile și a face totul 
pentru salvarea popoarelor Europei șl ale lumii de la distrugere, de la 
catastrofa nucleară, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezar
mare. „Rină nu este prea tirziu - arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu - 
pină nu vor începe să cadă bombele nucleare, să oprim actualul curs 
periculos al evenimentelor I In numele popoarelor noastre, in numele vieții 
cetățenilor țârilor noastre, al femeilor, al copiilor, in numele generațiilor 
viitoare, al existenței vieții pe planeta noastră, să facem totul pentru 
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