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La invitația tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii

Socialiste România, președintele Re
publicii Turcia, Kenan Evren, va efec

tua o vizită de stat in țara noastră, 
în prima parte a lunii iunie. 1985.

In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul nicolae ceaușescu

STRlNGEREA CEREALELOR In interesul economiei, ol nostru, al tuturor:

PĂIOASE

grtgihti ■*, cu răspudert Mitra recoltă I
Un loc distinct în cuvîntarea secretarului 

general ăl partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Plenară lărgită a Con
siliului Național al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi A- 
pelor îl ocupă problemele legate de pregă
tirea și desfășurarea corespunzătoare a a- 
propiatei campanii agricole de vară. Criti- 
cind modul necorespunzător în care s-a des
fășurat anul trecut secerișul în unele jude
țe, intr-o serie de unități agricole, secretarul 
general al partidului a cerut comitetelor ju
dețene de partid, organelor agricole centrale 
și- județene, cadrelor de conducere și spe
cialiștilor din unitățile agricole să acționeze 
cu fermitate și răspundere în vederea în
cheierii ,îp- cel mai scurt timp a pregătiri
lor pentru strîngerea la timp și fără pier
deri a recoltei de vară, pentru ca, sub nici 
un motiv, să nu se mai repete situația din 
ațiul trecut, cînd în unele unități secerișul 
s-a prelungit cu totul ne justificat, fapt ce 
a dus la o diminuare foarte mare a. recoltei. 
„Trebuie să facem in așa fel — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
lai recenta plenară — îneît angajamentele 
care s-au luat, precum și prevederile planu
lui de a stringe recolta de orz în 3—4 zile 
luctătoare și pe cea de grîu în 8—10 zile să 
fie respeefate in întregime".

■ Agricultura noastră dispune de toate con
dițiile pentru ca secerișul și insămințarea 
culturilor duble să se desfășoare repede și 
bine. întregul efort pentru realizarea exem
plară a' tuturor acestor lucrări trebuie să 
aibă ca scop precis îndeplinirea integrală, 
riguroasă a sarcinilor zilnice de către toate 
formațiile de muncă, de către toți lucrătorii 
de pe ogoare. în lumina indicațiilor date de 
secretarul general al partidului. în fiecare 
unitate, în cadrul fiecărei formații de mun
că, activitatea trebuie astfel organizată in
cit să se lucreze efectiv zi și noapte. Să fie 
folosită întreaga zi, pînă la ultimul minut 
bun, pentru strinsul recoltei, iar noaptea să 
se execute arăturile pentru a doua recoltă 
șt. totodată, să se repare și. șă se. facă lu
crările de întreținere a mașinilor și trac
toarelor. Niți uri moment, nu țr'ebuie. să se 
piardă din vedere că la secbrlș ceea ițe'nu 
se face la timp nu mai poate fi' recuperat 
decît cu prețul unor mari pierderi. Or. cu 
deosebire in acest an se cer luate măsuri 
Speciale pentru a se înlătura orice risipă 
de recoltă.

In ce direcții trebuie să se acționeze pen
tru a asigura pretutindeni buna desfășurare 
a campaniei agricole de vară ?

în spiritul indicațiilor date de secretarul 
general al partidului la recenta plenară, a 
prevederilor Legii organizării producției și 
a muncii în agricultură, cea mai importantă 
sarcină, care trebuie să concentreze acum în
treaga capacitate organizatorică si activita
tea politică ale organelor și organizațiilor 
de-partid și de stat de la sate, este aceea de 
a mobiliza pe toți locuitorii comunelor, indi
ferent de locul lor de muncă, la efectuarea 
lucrărilor agricole de vară. In condițiile agri

culturii noastre intensive, nici un alt anotimp 
nu-i încărcat de atîta tensiune, de atîta 
grabă ca anotimpul secerișului. într-o pe
rioadă foarte scurtă trebuie încheiate recol
tarea orzului și griului, și, o dată cu aceasta, 
și însămînțarea cu culturi duble a șupra- 
fețelor planificate. Tot in acest răstimp tre
buie prășite mecanic și manual culturile de 
porumb, sfeclă de zahăr, soia, legume, în
treținute livezile și plantațiile viticole, re
coltate și depozitate furajele, iar în sistemele 
de irigații aplicate udările conform grafice
lor stabilite.

Există condiții materiale și tehnice ca 
toate aceste lucrări să fie executate la timp 
și in bune condiții. Totul depinde de mo
dul in care este .organizată munca., de .mo
dul în oare se acționează pentru folosirea 
la întreaga capacitate a mijloacelor mecani
ce. Deosebit de important este ca întregul 
flux de lucrări să fie subordonat cerinței 
ca nimic din recoltă să nu se piardă, ca, in 
cel mult două zile după seceriș, terenurile 
să fie însămînțate cu o nouă cultură. Sar
cinile mari care stau în fața oamenilor 
muncii din agricultură in această perioadă 
vor putea fi înfăptuite numai dacă în fie
care unitate se va acționa stăruitor pentru 
organizarea temeinică a muncii, pentru în
tronarea unui spirit de ordine și disciplină 
în executarea la timp și de calitate a tutu
ror lucrărilor agricole.

Cu răspundere și fermitate trebuie să se 
acționeze în aceste zile pentru pregătirea 
temeinică a bazei tehnice, astfel incit pe 
întreaga desfășurare a campaniei combine
le, tractoarele, celelalte mașini agricole să 
funcționeze la întreaga capacitate. întrucit 
în unele județe mai există mașini nerepa
rate, este necesar să fie luate toate măsurile 
ca. în următoarele Zile, să se asigure toate 
piesele de schimb, tot ce este necesar pen
tru repararea și întreținerea pe timpul re
coltării a tractoarelor și combinelor, a ce
lorlalte mașini agricole. Concomitent cu în
cheierea reparațiilor Ia toate . utilajele, in 
■mod..obligatoriu. t rebuie; să ..șse. efectueze pro
bele, de funcționare a- tuturor combinelor, a 
celorlalte ,pțașj^r<y;ȘubIi.nițyp?.gceșșț3. cerință 
pornind de . la anumite situații din anii tre- 
ouți, cînd un număr de combine, cărora cu 
ocazia recepțiilor Ii s-a acordat calificativul 
„foarte bine", s-au defectat foarte repede. 
Cu toată răspunderea trebuie să se urmă
rească. la acest ultim control al combinelor, 
mai ales modul in care au fost etanșeizate, 
în care funcționează și sînt reglate orga
nele lor active, pentru a se înlătura cu de- 
săvîrșire cauzele care generează pierderi 
mari in timpul recoltării. Totodată, trebuie 
create condiții optime pentru buna funcțio
nare a mașinilor în lan prin organizarea de 
pe a-cum a taberelor de cîmp dotate cu ate
liere mobile in scopul înlăturării operative 
a eventualelor defecțiuni, asigurîndu-se, tot
odată, piesele de schimb și carburanții ne
cesari.
(Continuare în pag. a Il-a)
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SPECIALIȘTI, LOCUITORI Al SATELOR!
Acționați cu hotărire și răspundere pentru pregă- | 

firea exemplară a apropiatei campanii agricole de vară, I 
Nu precupețiți nici un efort pentru a încheia în cel i

te pregătirile pentru s st -î' 

depozita cit mai repede și fără pierderi recolta de cereale ! i
1

CIT MAI MULTE MATERIALE

lată mai întîi citeva date care pun în 
evidență importanța cu totul deosebită a 
acțiunii de recuperare, recondiționate, refo- 
losire a materialelor și pieselor de schimb 
pentru economia națională. Să reținem că, 
în acest an, potrivit planului, urmează să se 
recupereze și valorifice materiale refolosibile 
in valoare de 30 miliarde lei ; totodată, 
circa 13 miliarde lei reprezintă economiile 
prevăzute a se realiza prin recondiționarea 
pieselor de schimb. într-o serie de sectoare 
— siderurgie, construcții de mașini, industria 
celulozei și hîrtiei - materialele refolosibile 
urmează să asigure intre 40 și 60 la sută din 
necesitățile de consum productiv.

Este limpede că toate resursele de mate
riale refolosibile, fie că este vorba de fier 
vechi, cupru, plumb, aluminiu, maculatură, 
anvelope uzate, mase plastice, sticlă, textile 
uzate ș.a., fac obiectul unei planificări ri
guroase, atît la nivelul întreprinderilor, jude
țelor, cit și al întregii economii naționale. Ca 
atare, înfăptuirea neabătută a sarcinilor in 
acest domeniu este obligatorie, asigurarea 
și valorificarea integrală a materialelor refo
losibile, cel puțin la nivelurile stabilite, fiind 
hotărîtoare pentru asigurarea unei aprovi
zionări ritmice, de bună calitate a unităților 
economice. Ținind seama de cerințele eco
nomiei naționale, de'faptul că într-o serie 
de sectoa're și. în . gospodăriile populației 
există inari cantități da TeșurSe materiale: 
refbiosi&ller'nefedupbrate',''''^ItPWpune ca ' îrf 
perioada imediat următoare să se acționeze 
ferm, cu maximă operativitate, astfel ca, 
incepind chiar cu luna iunie, volumul colec
tărilor să sporească cu 20-30 la sută. In 
felul acesta, contribuția materialelor refo
losibile la asigurarea bazei materiale a 
producției poate și trebuie să crească sub
stanțial.

Desigur, pare mult mai. simplu și mai 
comod să se scoată din magazii materii 
prime sau piese de schimb noi decit să fie 
utilizate materiale sau piese de schimb 
refolosibile. Este aceasta o optică total 
anacronică, o practică păgubitoare, anti- 
economică. O atitudine ce contravine celui 
mai elementar spirit gospodăresc, care tre
buie combătută cu toată fermitatea.

Se știe că, prin lege, fiecare întreprindere 
are obligația să elaboreze bilanțuri mate
riale, care trebuie să oglindească limpede, 
deopotrivă, materiile prime și materialele 
ce urmează să fie introduse in fabricație, 
cele ce se vor regăsi în produsele finite, 
precum și cantitățile și structura materialelor 
și pieselor de schimb recuperate. Precizăm, 
totodată, că, potrivit legii, se interzice apro
vizionarea cu materiale noi în situația in 
care nu au fost- predate materialele refolo
sibile prevăzute.

lată de ce, in spiritul indicațiilor secreta
rului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acum se impune intensificarea 
tuturor eforturilor pentru realizarea neabătută 
a programelor privind recuperarea, recondi
ționarea, refolosirea materialelor și pieselor 
de schimb, in acest sens, fiecare om al mun
cii, fiecare cetățean, indiferent de profesie 
și loc de muncă, indiferent de localitatea în 
care trăiește sau muncește, trebuie să se 
considere pe deplin mobilizat în această 
acțiune de larg interes patriotic, aducîndu-și 
o contribuție cît mai substanțială la colec
tarea resurselor materiale refolosibile, să se 
dovedească bun gospodar, pelăsînd să se 
risipească nici un gram din aceste resurse 
materiale deosebit de prețioase. Pentru pro
gresul și prosperitatea economiei, pentru 
asigurarea- bazei materiale- necesare îndepIN 
mirii planului, să acționăm ferm in vederea 
recuperării și ^evălprlficătri 9 materialelor7 Șl ' 
pieselor de schimb refolosibile cu aceeași 
răspundere cu care acționăm pentru reali
zarea tuturor sarcinilor de plan I
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IN PAGINA A II-A : citeva 
calcule sugestive privind valori
ficarea fierului vechi și ancheta 
„Scînteii" în județul Alba pe 
tema colectării materialelor re
folosibile din gospodăriile popu
lației.

..........................  J

Metroul, la principala poartă feroviară a Capitalei
De mai bine de un an de 

zile perimetrul Gării de 
Nord a fost asaltat de pa
nouri cu familiara literă 
„M“ — metrou. Arterele de 
Circulație in comun, din 
adine, și-au croit și își 
croiesc drum spre această 
poartă feroviară a Capita
lei, unde trag zilnic, pre
cum trăsurile Ia scară, și 
de unde pleacă trenurile 
spre cele patru puncte car
dinale.

Bucureșteanul și călăto
rul prin București „simt" 
că aici se construiește • în
tins. A fost, cumva altfel 
in anii cînd actuala Calea 

.Griviței a intrat în funda
mentală cură de geriatrie, 
lepădîndu-se pentru tot
deauna de cocioabele ce-1 
schimonoseau chipul ? Nu, 
n-a putut să fie altfel 1... 
Nașterea bulevardelor din 
adine cere și ea tribut : 
a-au suspendat ori s-ati 
deviat linii ale transportu
lui în comun. Se mută re
țele de canalizare, telefo
nie, energie electrică. Se 
desfundă străzi, se demo
lează, motoarele basculan
telor ori macaralelor fac 
zgomot, cînd plouă, noroiul 
e un însoțitor firesc al a- 
cestui peisaj. Și peste toate- 
acestea, cu o tenacitate de 
care numai oamenii vred

nici sînt în stare, prinde 
contur noua linie de circu
lație subterană, pentru 
cetățeanul Capitalei și pen
tru toți cei care vor poposi 
în Gara de Nord și vor 
apela, curind, la metrou.

Cum va arăta metroul 
aici, în cea mai puternică

aflat de la inginerii Toa- 
der Grosu și Bogdan Ma- 
teevici, de la- Centrala An
trepriză de construcții căi 
ferate, „a mai rămas de 
executat ce-i mai greu".

— Și care este numele 
greului de care vorbiți ?

— In primul rînd, cele

ofensiva, cu direcția Crîn
gași. De aici, din zona sta
ției Basarab care vine am
plasată la intersecția Căii 
Griviței cu Bd. Titulescu. 
Pentru că se impune o pre
cizare : stația Basarab, de 
metrou, se. construiește pe 
Calea Griviței, între liniile

• Inedit la Gara de Nord : stații de metrou suprapuse ® Unde va fi 
amplasată stația Basarab ? • A început subtraversarea celor 24 de linii 
de cale ferată • De la Gara de Nord, la finele anului 1986 se vor îmbarca 
in metrou circa 60 000 de călători pe oră și sens • Constructorii, ca 

întotdeauna, la înălțime

poartă feroviară a Bucu- 
reștiului ? Iată una din în
trebările pe care fiecăre 
dintre noi și-o pune în
trucit fiecare călătdrește, 
fie măcar și pînă la Gara 
de Nord...

Să începem mai înțîi de 
toate cu o privire generală 
asupra acestui tronson de 
legătură ă magistralei I de 
metrou 'cu Gara .de Nord. 
Cum se știe, partea de la 
Semănătoarea — Crîngași 
se află în funcțiune. Mai 
mult : tunelurile pînă în 
zona Podului Grant sint 
construite. Ce a mai rămas 
de făcut ? După cum am

două stații : Gara de Nord 
și Basarab. Loc. unde sint 
concentrate puternice forțe 
umane și materiale. In al 
doilea rînd, mutarea rețe
lelor edilitare pentru a 
înainta cu tunelurile. Și, în 
al treilea rînd. subtraversa- 
rea, pe o porțiune de circa 
250 de metri, a celor 24 de 
linii ferate. Subtraversarea 
încredințată formației de 
tuneliști specializată in 
astfel de lucrări și condusă 
de inginerul Gheorghe 
Olteanu.

— Cînd va începe acest 
adevărat examen ?

— Scuturile au și pornit

ferate și artera de circu
lație de suprafață, în veci
nătatea. cinematografului 
„Grivița". Linia din adânc 
merge astfel paralel cu 
Calea Griviței, pe partea 
dreaptă, pînă la stația de 
metrou Gara de Nord, am
plasată incepind de-la in
tersecția cu Bd. Duca pînă 
la intersecția cu str. Polizu. 
(Vezi schița din pagina 
a III-a).

Șl totuși, reluăm Între
barea : cum va arătă me
troul aici, in zona Gării de 
Nord ? Iar pentru publicul 
călător metrou! înseamnă 
înainte de orice stația de

îmbarcare în trenurile sub
terane rapide, confortabile, 
sosite „la minut". Rugăm 
să răspundă la această în
trebare, mai întîi, arhitecta 
Victoria Radu, care ne pre
zintă stația Basarab :

— Este una din stațiile 
miei de metrou. Un fel de 
stație-haltă, cu rolul de a 
diminua afluxurile de ia 
Gara .de Nord și, totodată, 
să servească Gara Basarab, 
locuitorii din împrejurimi. 
Are un vestibul central de 
unde se coboară la peroa
nele laterale.

— Cu cile. căi de acces 
este dotată stația și unde 
®înt' amplasate ?

-- Are trei asemenea căi. 
Una chiar in Calea Grivi
ței, in apropierea actualei 
pasarele. Alta pe Bd. Ti
tulescu, la intersecția cu 
Calea Griviței. Ultima — 
chiar in zona Gării Ba- 
earab, de unde Începe șl 
pasajul subteran care sub- 
traversează liniile ferate șl 
Calea Griviței. Scări ru
lante vor fi montate numai 
la accesele din Calea Gri
viței și Titulescu, unde 
adîncimile sînt mai mari.

Ilie TANASACHE
(Continuare in pag. a III-a)

NOUA INIȚIATIVĂ
DE PACE

A TOVABĂȘULU1
NICOLAE CEAUȘESCU,
CHEMAREA ȘI APELUL 

I. D, U. S,

Puternică expresie 
a încrederii 

nestrămutate 
in forța unită 

a popoarelor
In pagina a Ill-a

Două decenii 
de la

Congresul 
al IX-leaT

al partidului
0 concepție nouă, revoluționară 
privind integrarea învățămîntului 

cu cercetarea și producția
Douăzeci de ani trec repede mun

cind intr-un colectiv închegat și 
decis să realizeze cercetări științifice 
majore, să contribuie la progresul 
țării, la înfăptuirea neabătută a pro
gramului de dezvoltare economică și 
socială a patriei. Scriind aceste rîn- 
duri, gîndul mă poartă spre acel an 
devenit măreț punct de reper pen
tru istoria României, an deschizător 
al celei mai înfloritoare epoci din 
întreaga istorie a patriei, anul Con
gresului âl IX-lea al partidului nos
tru comunist.

1965... Secția de sudură a Acade
miei și Catedra de sudură a Institu
tului politehnic din Timișoara au 
trecut cu bine cîteva încercări pro
fesionale de marcă. Cele două uni
tăți, înființate și conduse de acad. 
Corneliu Mikloși, au fost inițiatoare
le sudării șinelor de cale ferată, ale 
folosirii plasmei termice Ia sudare 
și tăiere. Se cercetase comportarea 
la sudare a unor oțeluri cu rezistență 
sporită. Timișoara devenea un cen
tru științific în care se țineau con
sfătuiri pe teme de sudură și. încer
cări de materiale cu participare in
ternațională.

Cu toate aceste realizări, toț! spe
cialiștii simțeam că trebuie, să ne 
implicăm mai mult în iureșul dez
voltării socialiste a României. Direc
tivele Congresului al IX-lea al parti
dului aduceau acel aer proaspăt, atit 
de propjpe creației, cutezanței novș- 
țbâre. ^Rezolvarea cerințelor noi, ‘ea- 
jitutive' stabilite de partid nu efa. 
deloc simplă fiindcă ne trebuiau ca
dre mai multe și mai bune, spații de 
lucru mai mari și dotări la nivelul 
cel mai înalt posibil.

Timpul și rezultatele confirmă că 
principalul nostru aliat in soluționa
rea acestei probleme ne-a fost inte
grarea învățămintului cu cercetarea 
și producția, teză fundamentală în 
organizarea cercetării enunțată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al .partidului. O teză 
originală și foarte generoasă, îmbră
țișată de noi, fiindcă înțelesesem 
încă din experiența anterioară că 
numai aplicarea operativă In prac
tică a rezultatelor noastre conferă 
cercetării valoare. La început au 
fost unele rețineri și nu am folosit 
din plin marile avantaje ale acestei 
integrări. îndrumările primite în 
cursul timpului, ciștigul de expe
riență și înțelegerea tot mai profun
dă a acestei teze ne-au captivat și 
ne-au dat îndrăzneala necesară pro

movării acestui cadru organizatoric 
atit de propice afirmării noului.

In anul 1970 integrarea armonioa
să a cercetării cu invățămîntul și 
producția căpătase contur clar, fie
care' acțiune întreprinsă in această 
direcție fiind atent urmărită de co
mitetul județean de partid. Un prim 
rezultat practic, de mare importanță 
pentru valorificarea deplină a po- 
'tențialului nostru științific, a fost în
ființarea unui Centru de cercetare 
pentru sudură, iar apoi a unui 
institut. în această nouă organizare 
am dat examenul de maturitate, im- 
plicindu-ne cu toate forțele la con
strucția podului peste Dunăre de la 
Giurgeni — Vadul Oii. Realizarea 
acestui pod, cu un tablier metalic de 
6 000 tone, integral sudat, în care 
materialele, soluțiile tehnologice și 
concepția constructivă erau româ
nești, a fost ca o diplomă de onoare 
acordată nouă. Azi, privindu-1 de la 
înălțimea noului ț$od peste Dunăre, 
de la Cernavodă, în prag de finali
zare, a numeroaselor poduri peste 
Canalul Dunăre—Marea Neagră, po
dul nostru nu mai pare atit de im
pozant. Pentru noi insă, el rămine 
un punct de referință în dezvoltarea 
sudării la nivelul tehnicii moderne, 
ca rezultat al integrării invățămin- 
tu]ui cu cercetarea și producția.

Sub conducerea tovarășei acade
mician ..doctor. inginer Elena 
Ceaușescu, eminent, om de știință, 
prestigios , savant de largă recue 

■■»,■ noaijtere și prețuire internațională, 
rezultatele eforturilor creatoare ale 
specialiștilor din învățămînt, cerce
tare și producție s-au amplificat de 
la un cincinal la altul, atit în dome
niul nostru, cît și in toate celelalte 
sectoare de activitate. In 1980, cind 
Institutul de sudură împlinea 10 ani, 
se realizaseră 576 contracte și 1 250 
comenzi. Suprafața utilă crescuse de 
25 ori, dotarea se mărise de 32 ori 
și numărul de angajați era de 12 ori 
mai mare. Ca rezultat al spriji
nului acordat de partidul șl ;de sta
tul nostru, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-au dezvoltat intr-un ritm 
impresionant atit baza materială, cit 
și forță de creativitate, ritm; carac-

Prof. univ. Traian SĂLĂGEAN 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România;
(Continuare in pag. a III-a)

Izvoarele limpezi
cu apa vie

Acum douăzeci de 
ani publicam, elev de 
liceu, primele poezii 
într-o revistă literară 
clujeană. Steaua, poe
zii in vers liber, unde 
sentimentul unui ano
timp al tinereții si al 
regenerării lumii con
suna cu virsta marilor 
promisiuni. Dincolo de 
inerentele noutăți, un 
adolescent timid și 
ezitant presimțea mi
racolul literaturii, care 
ea însăși intrase într-o 
nouă fază, a dezghețu
lui din dogme și iner
ții, a căutării unui 
puls nou, al împliniri
lor ce vor veni. Nu-mi 
plac mărturisirile acu
zat subiective, nu cred 
că un autor este mai 
mare in ochii contem
poranilor printr-o via
tă așezată sub semnul 
spectacolului neîntre
rupt și uluitor, cred, 
dimpotrivă, că o mo
destă retragere în spa
tele scrierilor favori
zează si fortifică eul. 
Nu vreau să spun că 
autorul nu are datoria 
de 'a Se pronunța în 
problemele contempo
raneității. a fi 'prezent 
in mijlocul semenilor 
săi. i dar contează in 
primul rînd ceea ■ ce 
scrie, nu ceea ce își 
propune el să ofere 
celor din iur printr-o 
regizare abilă a vieții 
sale1 publice. Nu îm
părtășesc opinia con
form căreia, gloria are 
a importantă mai mare 
decît consistenta pa
ginii tipărite. Viața 
celorlalți, a semenilor 
noștri- anonimi ne ofe
ră de atitea ori exem
ple de dăruire si sa
crificiu pentru o idee 
măreață, ne demon
strează că viata tutu
ror are clarități sî Pe
numbre. cristale si firs

de nisip steril, fi
loane de aur si mi
nereuri impure, in
tr-un cuvint că poate 
fi la fel de interesantă 
și neprevăzută ca și a 
noastră, cei care ne-am 
făcut din truda pe 
manuscrise și din lec
tura sistematică o me
serie, urmind o vocație 
mai mult sau mâi pu
țin puternică, de neo
colit. .Viața' ne umileș
te deseori cu. frumuse
țea sa necontrafăcută, 
ne fortifică si ne in
struiește. ne oferă 
sursele indelung-visa- 
te, izvoare nepoluate, 
limpezi in .simplitatea 
lor de dincolo de mode 
și obișnuințe. Nu cred 
că din abilități tehnice 
și 'împrumuturi ’mas
cate. din colaje și re
plieri ale unor texte 
celebre.i dintr-o insis
tență obstinată pe la
tura de pură virtuali
tate a .semnificațiilor, 
refuzînd deci închega
rea unui edificiu coe
rent al sensului se 
naște o poezie viabilă, 
o literatură care să 
dureze. Desigur, ni
meni nil ignoră' rolul 
meșteșugului și al fi
neții profesionale, la
tura asa-zioind ..prac
tică". dar îriainte de 
toate substanța si vi
ziunea. altitudinea mo
rală si angajarea stra
turilor de adincime 
Impun un scriitor, nu 
dexteritățile (relativ 
.ușor de format) . stilis
tice și în nici un caz 
exhibarea vieții parti
culare, vedetismul a- 
dolescentin și caprici
ile hrănite de poze ca
botine. Un scriitor nu 
se confundă cu starul 
unei formații de mu
zică ușoară, fie ea ori- 
ci't de celebră. Lui nu 
I se copiază gesturile,

gusturile si vestimen
tația de către Piște 
bieți admiratori exal
tați ; i se citesc in 
schimb cuvintele de 
către mii de cititori și 
aceasta ar trebui ; să-l 
facă fericit pe oricare 
autor.

Un scriitor are rolul 
de a educa estetic și 
de a modela conștiin
țe. de a ne face mai 
profunzi și mai altru
iști, de a ne deschide 
orizonturi nebănuite, 
de a face să iubim lu
mea trecătoare și fra
gilă, de a ne descoperi 
legile marilor ritmuri 
universale, culoarea a- 
notimpurilor. prețul 
curajului, puterea ade
vărului. Nu putem să-l 
confundăm pe scriito
rul de azi cu un- per
sonaj desprins dintr-un 
roman de scandal sau 
dintr-o galerie de fi
guri mondene,-agreînd 
conversațiile prețioase 
și gesturile extrava- 
gant-provocatoare. Nu 
cred că scriitorii ade- 
vărati au un mod de 
viată care să contrazi
că .proiectele ideatice 
ale propriilor plăs
muiri. Nu pot concepe 
un scriitor altfel decît 
dăruit națiunii dincare 
tace parte, picătură în 
marele fluviu al con
temporaneității, pică
tura de energic și sens 
mergind în același 
sens cu poporul, oglin- 
dindu-i măreția si 
Izbinzile, transfigurin- 
du-le, incorporindu-le, 
exprimîndu-le plenar.

Spre oamenii care 
nu au nume neobiș
nuite. spre cei care nu

Adrian POPESCU
(Continuare 
in pag. a III-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — marți 4 iunie 1985

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU^
£------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ —----------------------------------------------------------------------——

MMlizn exemplara a forțelor de la sate pentru
efectuarea la timp si de calitate a hrtrilor agricole

satu mare : Exemplul fruntașilor 
.să fie urmat de toate unitățile agricole

teleorman : Energie pentru funcționarea 
sistemelor de irigații la capacitatea maximă

A

In interesul economiei, al nostru, al tuturor

Cît mai multe
n———a.iu ».u-, ivaam

materiale
Ne aflăm la ferma nr. 2 a C.A.P. 

ipdoreu, județul Satu Mare, în preaj- 
rția unei suprafețe întinse, cultivate 
eti sfeclă de zahăr. Deși ploua — 
.trebuie să menționăm că în acest 
jUtieț plouă frecvent, în unele zile 
și de mai multe ori — nu puțini 
ensțu cooperatorii și cooperatoarele 
care efectuau prima prașilă manua
lă Ih această cultură. Fapt demn de 
remiircat, pe lingă cooperatori, în 
ajutorul acestora — deci în sprijinul 
terminării la timp a lucrărilor de 
întreținere a culturilor — au venit 
alți inembri ai familiilor acestora, 
numeroși navetiști, elevi.

Pes1,e două zile ' am revenit în 
aceea?» unitate la ferma nr. 1 pe o 
vreme Însorită. Și de data aceasta, 
mulți I cooperatori aflați în cimp 
prășeau sfecla cu multă grijă, con- 
știențf. fiind că de calitatea lucrării 
depinde viitoarea producție de 
zahăr 'și, bineînțeles, nivelul retri
buirii ' lor. între cooperatoarele ce 
merită evidențiate pentru calitatea 
lucrării se numără Iuliana Mercea. 
Floare Gambra ș.a. Acestea au 
prășit doar pe rîndurile pe care 
plantele de sfeclă au crescut mai 
mari, în timp ce cîteva rînduri, 
unde (plantele erau încă prea mici, 
au fost lăsate pentru a fi prășite mai 
tîrziu, Cînd vor mai crește, evitînd 
riscul da a fi tăiate cu sapa o dată 
cu buruienile. Nu peste tot însă se 
manifestă aceeași grijă la prășit. 
Bunăoară,! cooperatoarea Lili Bartha, 
care veniste. ce-i drept, la prășit cu 
soțul și cel doi fii ai ei, elevi la un 
liceu, ne‘ spunea că din cauza 
buruienilor) foarte dese se mai în- 
timplă să. se taie și fire de sfeclă 
pe ici-pe colo. Și pe alte porțiuni 
lucrate de alți cooperatori am ob
servat situații asemănătoare, unde 
plantele de sfeclă erau prea rare, 
în raport cu normele de densitate 
stabilite. Aceasta și din cauza unor 
greșuri apărute în timpul semănatu
lui, explicabile și prin existența 
unor denivelări de teren, dar și prin

neatenția unor cooperatori. Pe bri
gadierul Augustin Pop, de la ferma 
nr. 1, care are in răspundere și par
celele unde am reținut aceste as
pecte, nu l-am găsit în teren, cum 
ne-am fi așteptat, spre a supraveghea 
calitatea lucrărilor de întreținere. La 
acea oră era ocupat cu rezolvarea 
unor treburi personale în curtea pro
priei gospodării. „Recunoaștem că 10 
la sută din suprafața prășită manual 
nu întrunește toate condițiile de ca
litate" — a spus el a doua zi dimi
neața, cînd l-am găsit la sediul coo
perativei, avînd aerul că e mulțumit 
că, pe restul de 90 la sută, calitatea 
lucrării e corespunzătoare. Bineînțe
les că pe deplin mulțumit putea fi 
doar dacă întreaga suprafață era 
lucrată cum trebuie.

Și la C.A.P. Vetiș, sute de coope
ratori lucrează la prașila manuală 
a sfeclei de zahăr. Cu toate acestea, 
lucrarea e rămasă în urmă. Și aici 
sint cooperatori care dau dovadă de 
indisciplină, neparticipînd nici o zi 
pînă acum la prășit, deși au semnat 
angajamentul de a lucra în acord glo
bal. Printre aceștia se numără Agne
ta Homono, Adalbert Somi, Elisabeta 
Șomiu și Meszoroș Micloș. întrucît 
asemenea mentalități se constată și 
în alte cooperative — în rîndul unor 
astfel de exemple înscriindu-se șl 
unii cooperatori de la C.A.P. Andrid, 
Odoreu ș.a. — este cazul ca organi
zațiile comunale de partid si consi
liile populare din localitățile aminti
te să treacă de urgență la aplicarea 
unor măsuri ferme care să ducă la 
atragerea tuturor cooperatorilor la 
munca în cîmp, la întreținerea cul
turilor. După cum s-a subliniat la 
recenta plenară lărgită a Consiliului 
Național al Agriculturii, cînd este 
vremea prășitului nici un coopera
tor, nici un locuitor de la sate nu 
are dreptul să se sustragă de la 
muncă.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"

In spiritul indicațiilor și exigențe
lor formulate de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Plenară lărgi
tă a Consiliului Național al Agricul
turii, oamenii muncii din agricultura 
județului Teleorman dau o atenție 
deosebită efectuării lucrărilor de în
treținere și irigare a culturilor. Cum 
în Cîmpia Burnasului nu a mai 
căzut de multe luni o ploaie ade
vărată, aducerea apei la rădăcinile 
plantelor, pe suprafețe cît mai mari, 
constituie principala preocupare a 
organelor și organizațiilor de partid 
de la sate, a conducerilor unităților 
agricole. De altfel, în raidul nostru 
prin mai multe zone ale județului 
am putut constata multe lucruri bune 
în ceea ce privește organizarea acti
vității, montarea echipamentelor de 
udare și prezența oamenilor în cîmp.

Și totuși, cu toate eforturile în
treprinse, programul de udare a cul
turilor în săptămîna trecută nu s-a 
realizat. După cum ne-a informat 
inginerul Constantin Croitoru, direc
tor adjunct al întreprinderii județe
ne de execuție și exploatare a lucră
rilor de Îmbunătățiri funciare, din 
cele 49 240 hectare programate să fie 
irigate, au primit apă numai 30 900 
hectare. Cauza ? întreruperile în ali
mentarea cu energie electrică. în- 
cepînd cu data de 29 mai, practic, 
pentru funcționarea sistemelor de 
irigații s-au furnizat în medie circa 
18,5 MWh, adică mai puțin de o 
treime din cantitatea de energie 
electrică repartizată. Or, din con
statările noastre de pe teren, din 
discuțiile avute cu specialiști și 
activiști cu munci de răspundere în 
agricultura județului și de la Comi
tetul județean de partid, care cunosc 
bine starea culturilor și situația 
umidității din sol, rezultă că în a-

ceastă perioadă toate plantele au 
nevoie urgent de apă pentru a se 
dezvolta normal. Acolo unde s-a 
reușit udarea culturilor efectele sînt 
evidente. La cooperativa agricolă de 
producție din Fîntînele, inginerul 
Anton Neagu, președintele unității, 
ne-a arătat cultura de grîu care 
promite o producție bună. Pe cele 650 
hectare s-a aplicat o udare, iar pe 
jumătate din această suprafață s-au 
făcut două udări. „De miercuri însă 
— ne spune — nu mai avem apă pe 
canale. Situația e dificilă acum și 
pentru porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, legume. Pe unele 
suprafețe semănate cu fasole și ricin 
trebuie să facem chiar o udare de 
răsărire. Practic, săptămîna trecută 
din programul de 450 hectare prevă
zute a fi irigate nu am realizat decît 
60 hectare, datorită întreruperilor in 
alimentarea cu energie electrică".

Problema asigurării apei este și 
mai acută în grădinile de legume. 
In fermele întreprinderii de produ
cere și industrializare a legumelor și 
fructelor Tr. Măgurele am văzut 
culturi ce riscă să nu mai facă rod, 
deși pentru a le aduce la stadiul 
actual de vegetație s-a cheltuit foarta 
mult.

Ținînd seama de nevoia acută de 
apă pentru dezvoltarea plantelor, co
mandamentul județean al agricultu
rii a stabilit ca suprafețele irigate 
să sporească in săptămîna aceasta la 
peste 54 000 hectare, cu un ritm zilnic 
de circa 7 500 hectare. Eforturile 
agricultorilor teleormăneni trebuie 
susținute insă și de cei care au obli
gația să livreze energia electrică în 
sistemele de irigații conform grafi
celor stabilite.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii" .

Urmăriți cu atentie acest calcul!
9 9

înlocuiește

Recoltarea cerealelor pregătită temeinic!
— Da. așa stau lucrurile. Din dis

cuțiile avute în toamnă și mai tîr
ziu cu factori responsabili din uni
tățile furnizoare de piese de schimb

vreze cu prioritate reperele deficita
re. atît pentru reparații, cît și pen
tru perioada secerișului. In plus, u- 
nele măsuri vizează ca înseși unită-

Una din problemele de maximă actualitate subliniate pe larg de 
aecretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în cu- 
vintarea rostită la recenta Plenară a Consiliului Național al Agri
culturii a constituit-o întreprinderea unor măsuri hotărîte pentru în- ____ __ ______ _________ .
eheițrea grabpipăța reparațiilor la combine și presele de balotat,, pen- ;pi din ministerele tutelare ale adds- .'tile de profil din Ministerul VAgri- 
4ru pregătirea în oele mai bune condiții a apropiatei campanii de re- ;țora am înțeles că vor fi unele greu- —“ -« -■ ----------•
coltare-apeț-eălelorfpăioase.r *w ’*------- ’------ ‘ '----

Din investigațiile întreprinse de reporter! al „Scinteii". împreună cu 
specialiști din Ministerul Agriculturii intr-un mare număr de stațiuni 
de mecanizare din șapte județe — Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, 
Ialomița, Olt și Teleorman — au rezultat, așa cum s-a arătat în an
chetele publicate anterior, dincolo de aspectele pozitive, și o serie do 
probleme care condiționează în mod direct finalizarea la termen a re
parării unui număr important de combine și prese de balotat. în le
gătură cu modul in care vor fi soluționate problemele respective și 
cu măsurile ce se vor întreprinde în această direcție am adresat cîteva 
întrebări tovarășului PETRE LECA, secretar de stat la Ministerul . 
Agriculturii și Industriei Alimentare.

Mai intîi s-a făcut redistribuirea com
binelor nereparate la atelierele care 
dispun de cele mai bune condiții 
tehnice si unde pregătirea utilajelor

— Mai întîi, vă rugăm, tovarășe 
secretar de stat, să vă referiți la mo
dul în care se acționează pentru a 
se generaliza experiența stațiunilor 
de mecanizare a agriculturii fruntașe 
la repararea combinelor si a celor
lalte utilaje.

— De la început trebuie să spun 
în mod autocritic că dacă stațiunile 
de mecanizare a agriculturii din ju
dețele Arad, Timiș, Constanța, Dolj, 
Galati. Olt. Vrancea. Satu Mare, Pra
hova. Sibiu s.a. au realizat integral 
programul de reparații, trusturile 
S.M.A. Tulcea, Bacău. Buzău. Cluj, 
Dîmbovița. Bistrita-Năsăud s.a. sînt 
rămase în urmă în ce privește pre
gătirile pentru campanie. Precizez că 
această situație are la bază in prin
cipal cauze care tin de organizarea 
muncii, de respectarea tehnologiei de 
reparații si a disciplinei în muncă, 
întrucît și în stațiunile fruntașe și 
în cele rămase în urmă, atelierele au 
aproape aceeași capacitate si aceeași 
dotare. Unii n-au învățat însă din 
experiența anilor trecuti. cind. după 
cum s-a dovedit, cine începea repa
rațiile în primăvară termina tîrziu și, 
grăbindu-se. nu realiza lucrări de 
calitate, iar cine începea din timp, 
lucra pe îndelete si avea întotdeau
na combinele reparate, chiar înainte 
de termenul stabilit. Aș mai adăuga 
și faptul că unii prea s-au învătat 
să ceară numai piese de schimb noi. 
Sigur, sînt unele repere care nu se 
pot recondiționa: șina de batere, am- 
breiajul. variatorul. seturile de mo
tor etc. Dar ce-i împiedică eă Ie re
condiționeze pe celelalte?

— înțelegem că aceste observații 
critice constituie un punct de porni
re în inițierea unor 
crete...

— Desigur. în urma
cute de, specialiști din .. ... ...
ției noastre. în județele de care vor- soluționează direct problemele ce se 
beam s-au luat măsuri prin care se 
urmărește preluarea experienței sta
țiunilor fruntașe, schimbarea stilului 
de lucru. Acestea însă sint măsuri 
de perspectivă. Așa că mă voi referi 
le altele, foarte necesare acum, cu 
aplicabilitate imediată pentru ajuto
rarea stațiunilor rămase în urmă

Ităti în livrarea pieselor noi. conform 
solicitărilor noastre strict corelate cu 
numărul de utilaje ce-1, avem de re
parat. Tocmai de aceea, din timp, 
am inițiat o largă acțiune de recon- 
diționare a unui număr sporit de 
piese de schimb, de mărire si diver
sificare a gamei acestora, ceea ce a 
făcut ca în anul în curs ele să re
prezinte mai mult de jumătate din 
cele folosite la reparații. Pînă la un 
timp, aceasta ne-a ajutat să lucrăm 
în ritm rapid.

— Ne-am convins de aceasta în 
multe stațiuni de mecanizare. Totuși, 
la data actuală. în unele județe un 
număr însemnat de combine si pre

Măsuri ferme pentru 
încheierea reparațiilor

la toate utilajele

măsuri con-

analizelor fă- 
cadrul direc-

s-a încheiat. Apoi, dintr-o serie de 
centre specializate dirijăm în stațiu
nile rămase în urmă, pentru grăbi
rea reparațiilor, motoare si unele a- 
gregate. ca variatoare. cutii 
ambreiaje ș.a., care 
stocul de rezervă, urmînd 
să se refacă pe măsura 
pieselor de schimb. Piesele noi sînt 
repartizate cu prioritate în unitățile 
unde lipsa lor se resimte cel mai 
acut. Totodată, a fost organizată o 
acțiune largă de întrajutorare, peste 
1 500 de muncitori din atelierele a- 
vansate fiind trimiși să lucreze în 
schimbul doi în unitățile care mai au 
de executat un volum mare de re
parații. Pentru aplicarea întocmai a 
acestor măsuri, echipe de control și 
îndrumare alcătuite din specialiști 
din cadrul direcției generale a me
canizării acționează în județele amin
tite. Precizez că toti cei trimiși 
aceste unități nu se mărginesc să 
facă constatări, să dea sugestii.

de viteze, 
reprezintă 
ca acesta 
procurării

în
ci

ivesc. Dar cea mai stringentă ches
tiune. a cărei rezolvare nu depinde 
de noi. continuă să rămînă asigura
rea pieselor de schimb.

— Situațiile întilnite lasă să se în
țeleagă că această problemă n-a fost 
tratată de Ia început cu toată răspun
derea.

se de balotat n-au fost Încă intro
duse în reparații, iar la altele repa
rațiile nu pot fi finalizate.

— Fără a părea că ne justificăm, 
una din cauzele care au determinat 
întîrzierea reparării combinelor și 
preselor de balotat constă în lipsa 
unor piese de schimb contractate cu 
industria, dar care nu ne-au fost li
vrate. Precizez că e vorba de piese 
pe care nu le putem recondiționa sau 
realiza noi. Spuneam că am avut nu
meroase discuții cu furnizorii de pie
se de schimb. Am înțeles si greută
țile lor si. de aceea, la contractare 
am acceptat niveluri de livrare sub 
cele necesare, dar nu în puține ca
zuri. nici acestea n-au fost respec
tate. în momentul de fată sînt peste 
100 de repere la care se înregistrea
ză restanțe. Printre cele mai 
tante aș aminti seturi pentru 
cuzineți, segmenți, sine de 
ambreiaje. coroanele și axele 
nion de la grupurile conice ale pre
selor de balotat, diferite tipuri de, 
curele de transmisie, acumulatori și 
altele.

— Să înțelegem că a o situație 
fără ieșire?

— Nu. Am convenit cu întreprin
derile furnizoare cu restante 
din cadrul Ministerului 
Construcțiilor de Mașini

impor- 
motor, 
batere, 
cu pi-

mari 
Industriei 

să ni se li-

cultupii să-și sporească contribuția 
la rezolvarea acestei probleme. în 
șapte întreprinderi mecanice din re
țeaua agriculturii se realizează. în 
trei schimburi, cu prioritate piese 
pentru combine si prese de balotat. 
Bine era dacă se proceda așa de la bun 
început. Datorită condițiilor specifi
ce din acest an. cînd uzura apara
tului de tăiere va fi mai mare, pen
tru a preveni staționările am stabi
lit să recondiționăm un număr spo
rit de cuțite zimțate. în așa fel incit 
fiecare combină să aibă cel puțin 
două seturi de rezervă

— Desigur, prima chestiune care 
se pune este încheierea grabnică a 
reparațiilor. Dar la fel de importan
tă este si realizarea unor lucrări de 
calitate care să asigure funcționarea 
neîntreruptă a combinelor pe întrea
ga durată a campaniei, strîngerea în 
cel mai scurt timp a recoltei și evi
tarea oricăror pierderi. Din investi
gațiile noastre, ne lingă numeroase 
unități care au pus în centrul aten
ției calitatea. în altele s-au manifes
tat unele neajunsuri în această di
recție.

— Acolo unde organizațiile de 
partid au acționat bine, unde cadre
le tehnice și-au făcut datoria, chiar 
și după cele mai severe controale, 
comisiile de recepție acordă califica
tivul ..bun de recoltare". La fel de 
adevărat este însă că în unele sta
țiuni de mecanizare, mai ales din 
județele Giurgiu. Călărași, Brăila și 
Teleorman, nu s-au respectat întot
deauna normele tehnice, uneori chiar 
cele mai elementare fiind încălcate, 
în toate aceste unități am stabilit să 
se introducă sistemul de reparații în 
flux cu trei linii — combină, heder 
si anexe, reconditionări — practi
cat cu bune rezultate la Constanta și 
în alte județe. Vom generaliza con
trolul tehnic de calitate pe faze și 
posturi de lucru. Concomitent cu a- 
sigurarea condițiilor necesare pentru 
aceasta: bancuri de probă instru
mente de măsură la fiecare post de 
lucru. Prin măsurile luate urmărim 
deopotrivă întărirea disciplinei, dar 
si ridicarea nivelului de pregătire 
profesională. Dacă prima măsură are 
caracter imediat, cea de-a doua este 
de perspectivă, dar fundamentală. 
Folosim în acest scop toate mijloa
cele — schimburi de experiență. în
tărirea răspunderii specialiștilor prin 
implicarea directă în procesul de re
parații. material documentar. în ce 
ne privește, vom face tot ce depinde 
de noi pentru câ întreg parcul de 
utilaje să răspundă exigentelor.

Aurel PAPADIUC 
lucian CIUBOTARII

STRÎNGEREA CEREALELOR PĂIOASE
(Urmare din pag. I)

Cu consecvență și răspundere tre
buie să se acționeze, totodată, pen
tru organizarea cit mai bine a trans
portului producției din cimp și 
depozitarea sa corespunzătoare. Pre
tutindeni. secerișul trebuie ast
fel organizat îneît. practic, tot 
ce se stringe într-o zi. pînă 
seara să fie pus la adăpost. Re
colta trebuie transportată în magazii 
direct din buncărul combinei, pen
tru a asigura integritatea producției 
și a se preintîmpina orice depre
cieri da ordin calitativ. Or, pentru 
aceasta este nevoie ca mijloacele do 
transport să fie utilizate cît mai in
tens. asigurîndu-se prin descărcarea

lor operativă la bazele de recepție 
efectuarea a cît mai multor curse 
pe zi. în acest scop, este necesar să 
se facă un ultim control al stării fi
zice a depozitelor, a modului de 
funcționare a instalațiilor și cu deo
sebire a punctelor de preluare și 
condiționare, pentru a se evita sta
ționările îndelungate ale mijloacelor 
de transport. în această ordine de 
idei, se cer rezolvate problemele 
care se ridică în legătură cu organi
zarea mai judicioasă a transportului 
produselor din lanuri la bazele de 
recepție cele mai apropiate. în mod 
deosebit se impune generalizarea ex
perienței bune din unitățile care an 
de an organizează echipe 'speciale 
pentru încărcarea și descărcarea

operativă a mijloacelor de transport, 
precum și pentru condiționarea pro
duselor. Sub nici un motiv nu tre
buie admisă depozitarea în cîmp a 
recoltei 1

Deosebit de important este ca re
colta strînsă să fie bine gospodări
tă in raport cu destinațiile stabili
te. Strîns legat de aceasta, oamenilor 
muncii din agricultură le revine 
înalta îndatorire și răspundere de a 
livra în întregime cantitățile de ce
reale păioase contractate la fondul 
de stat și la fondul de nutrețuri 
combinate. Aceasta reprezintă o con
diție hotărîtoare pentru bunul mers 
al economiei naționale.

în lumina sarcinilor formulate de 
secretarul general al partidului la

recenta Plenară lărgită a Consiliu
lui Național al Agriculturii, organe
le și organizațiile de partid, consi
liile populare au datoria să acțio
neze prin toate pîrghiile muncii po
litico-educative pentru întronarea 
unui climat de ordine desăvîrșită, 
de înaltă disciplină în executarea 
tuturor lucrărilor din această cam
panie, să sădească în conștiința tu
turor mecanizătorilor și cooperatori
lor. a cadrelor de conducere $1 Spe
cialiștilor din unitățile agricole înal
ta răspundere ce le revine pentru 
Ca strîngerea și depozitarea recoltei 
să se încheie cît mai repede și fără 
pierderi, pentru ca toate celelalte 
lucrări ale campaniei agricole de 
vară să se desfășoare exemplar.

în acest an. 44 Ia sută din încărcătura metalică ne
cesară pentru producția de oțel și piese turnate urmează 
să se asigure prin colectarea șj valorificarea fierului 
vechi. Nu credem că mai trebuie aduse prea multe 
argumente pentru a dovedi că orice nerealizare 
în domeniul colectării fierului vechi poate afecta. în 
ultimă instanță, însăși îndeplinirea planului la pro
ducția de otel, cu toate consecințele ce decurg de aici 
asupra altor sectoare ale economiei.

La fel ca si în cazul altor materiale refolosibile. in 
acțiunea de colectare a fierului vechi trebuie să fie 
antrenați, deopotrivă, pionierii, elevii, studenții, colec
tivele de oameni ai muncii din întreprinderi, comite
tele de cetățeni, asociațiile de locatari, toate organiza
țiile obștești. întreaga acțiune de colectare și valorifi
care a fierului vechi trebuie să fie astfel organizată 
incit să nu se risipească nici un gram din această va
loroasă materie primă pentru întreaga industrie. Așa 
cum rezultă din graficul prezentat, o tonă de fier vechi 
înlocuiește o tonă de fontă, care se "obține din 2 tone 

'•de minereu’ si "6 tonă de cărbune cocsificării, ce se 
extrag cu mari eforturi din subteran. Mai mult chiar 
decît atît. unele din resturile metalice rezultate din 
procesele de producție — span, ștraifuri. capete de 
bară, piesele ce rămîn după casarea și dezmembrarea 
unor fonduri fixe sint formate din oteluri aliate, care 
conțin feroaliaje aduse în bună parte din import. Iată, 
așadar, numai cîteva din avantajele economice care 
Impun să se inițieze acțiuni temeinice, perseverente, 
bine organizate pentru colectarea sl valorificarea tu

turor resurselor metalice refolosibile rezultate din pro
cesele de producție și din gospodăriile populației.

© Fiecare tonă de fier vechi reintro
dus în circuitul productiv echivalează cu 
importante economii de materii prime s 
minereuri, cărbune cocsificabil, fero
aliaje.

• Fiecare tonă de fier vechi colecta
tă și valorificată contribuie la reduce
rea consumurilor de energie și combus
tibili.

® Fiecare tonă de fier vechi recupe
rată și refolosită înseamnă o mare eco
nomie de muncă încorporată în diferite 
sectoare de activitate, de la industria 
extractivă și pînă în siderurgie.

Este necesar să se rețină însă că eficienta acestei 
acțiuni depinde in măsură hotărîtoare de calitatea fie
rului vechi, care nu trebuie amestecat cu alte meta
le : cupru, zinc, plumb ș.a. De aici cerința ca. în fie
care unitate, resturile metalice rezultate din procesele 
de producție să fie colectate separat, la fiecare loc de 
muncă, în conteinere, pe mărci și categorii. în felul 
acesta, pe ansamblul economiei naționale se pot ob
ține importante economii de materii prime, de ener
gie și combustibil, de muncă, ceea ce este in interesul 
nostru, al tuturor. »

Nu lisați să ruginească fierul vechi I
CUM SE DESFĂȘOARĂ ACȚIUNEA DE COLECTARE A MATERIALELOR 

REFOLOSIBILE DIN GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI
In cadrul acțiunii de recuperare a materialelor refolosibile, pe lingă 

aportul unităților economice, deosebit de importantă este și contribuția 
gospodăriilor populației. Aceasta cu atît mai mult cu cît în fiecare gos
podărie se adună și zac nefolosite destule resturi metalice, chimice, din 
sticlă, textile, hirtie ș.a., care de multe ori ajung să fie aruncate. Cum 
se acționează și ce trebuie făcut pentru ca aceste materiale refolosibile 
să ajungă in circuitul economic — iată întrebări la care ne-am propus 
să răspundem in rindurile de față, referindu-ne concret Ia modul cum 
se procedează in județul Alba pe linia colectării din gospodăriile popu
lației a unuia din cele mai prețioase materiale refolosibile — fierul vechi.

Din datele statistice rezultă că, in 
1984 și în primele ■ cinci luni din 
acest an, sarcinile de recuperare a 
fierului vechi din gospodăriile 
populației au fost îndeplinite de 
către întreprinderea de specialitate 
(I.J.R.V.M.R.) Alba în proporție de 
peste 110 la sută. Au fost insă epui
zate aici toate rezervele de colec
tare a acestor materiale refolosibile ?

Concluziile unui test. Pen’ 
tru început am apelat la o metodă 
de documentare prin care am mai 
sondat și altădată „pulsul" recupe
rărilor de materiale : testul în pos
tură de clienți, respectiv ofertanți de 
fier vechi, pe la unitățile care se 
ocupă de colectarea de la populație.

Primul popas îl facem în cel mai 
mare cartier din Alba-Iulia — „Pla
toul romanilor" — cartier în care 
I.J.R.V.M.R. are două chioșcuri de 
colectare. Primul chioșc — închis 
(o dată cu noi veniseră și cîțiva ce
tățeni cu sacoșele pline de materia
le refolosibile). Gestionara era ple
cată (în timpul programului), nu se 
știe unde.

Mergem la al doilea chioșc. Aceeași 
situație. Trecem și prin centrul ora
șului, unde funcționează cel de-al 
treilea — și ultimul — punct de co
lectare din localitate (doar 3 puncte 
de colectare — în afara depozitului 
central — pentru o populație de 
peste 50 000 de locuitori !).

— Primiți fier vechi ? — 11 între
băm pe gestionar.

— Fier vechi ? Eu nu mă ocup cu 
așa ceva. La noi. lumea se rușinează 
să vină cu fier vechi (?!?).

Replica gestionarului ascunde un 
cerc vicios : I.J.R.V.M.R. nu se ocu
pă de colectarea metalelor pentru 
că... „populația nu obișnuiește să le 
predea" ; populația nu are unde 
le preda pentru că... unitățile 
I.J.R.V.M.R. nu le primesc.

Părăsim Alba Iulia și ajungem în 
orașul Sebeș. La punctul de colec
tare din piață citim anunțul : 
„Gestionarul pe teren". Revenim a 
doua zi și aflăm de la gestionar : 
„Nu primim metale". La cel de-âl 
doilea punct de colectare — și ulti
mul din localitate — ni se explică 
același lucru : „nu primim metale", 
în sfîrșlt, mergem la depozitul cen
tral de la mărginea orașului, unde 
ni se spune : „Da, primim metale, 
dar atenție ! Să veniți cu ele pînă 
la ora 15,30. Noi nu avem program 
după-amiază". Așadar, singura solu

ție pentru cei ce doresc să predea 
fier vechi la I.J.R.V.M.R. ar fi — 
deocamdată — să se... invoiască de 
la serviciu pentru a se încadra în 
programul depozitelor 1

In fața unor asemenea anomalii 
trebuie afirmat răspicat : nu este

ÎN JUDEȚUL ALBA

posibil ca organizarea rețelei de 
preluare a metalelor vechi de la 
populație să fie tratată ca o proble
mă secundară ! Trebuie avut per
manent in vedere faptul că econo
mia națională are nevoie de mari 
cantități de fier vechi și, în general, 
dc orice fel de materiale recupera
bile. Ca să se preia in -circuitul eco
nomic cantități cit mai mari de ma
teriale refolosibile, lucrătorii între
prinderii județene de resort sint 
chemați să organizeze sisteme cores
punzătoare de colectare, cu program 
adecvat de lucru, care să funcțione
ze in condiții de maximă eficiență 
și corectitudine. Aducerea fierului 
vechi la unități de către cetățeni sa 
nu fie o corvoadă. Dacă omul se pre
zintă o dată cu fierul vechi la punctul 
de colectare și nu va găsi pe ni
meni, mai mult ca sigur că a doua 
oară se va lăsa păgubaș, abandonînd 
bunele sale intenții și preferind să-l 
arunce la gunoi.

De asemenea, este nefiresc ca 
unitățile pe a căror firmă stă scris 
că se ocupă de colectarea materia
lelor refolosibile, în realitate să re
fuze primirea lor. In discuția avută 
ieri, înainte de a da la tipar rinduri
le de față, tovarășul Sabin Drăguș, 
directorul întreprinderii, ne-a asigu
rat : „Chiar în aceste zile au fost 
întreprinse măsuri energice la nive
lul întreprinderii pentru ca situația 
să se îmbunătățească radical". E 
bine, desigur, și mai tîrziu, decît 
niciodată.

în spatele cifrelor globale.
Cum se face că județul Alba se află 
totuși pe un loc fruntaș pe țară în 
activitatea de colectare a metalelor? 
Aproape jumătate din cantitățile 
raportate la I.J.R.V.M.R. drept „co
lectate" provin de fapt de la orga
nizațiile de masă și obștești (sindi
cat, U.T.C., pionieri, femei etc.), 
care, în cele mai dese cazuri, adună 
metale din perimetrul unităților eco
nomice — și doar diferența e con
stituită din cantitățile colectate 
efectiv de I.J.R.V.M.R. de la popu
lație. Or, în spatele cifrelor globale 
— ce evidențiază in primul rind 
preocupările lăudabile ale organiza
țiilor de niasă și obștești (ale căror 
eforturi pe această linie se cer și ele 
amplificate în continuare), dar care 
se identifică, adesea, cu resursele 
de colectare oferite de curțile și ha
lele întreprinderilor — se omite ce
lălalt aspect, la fel de important : 
asigurarea cadrului organizatoric a- 
decvat pentru ca și materialele re
folosibile din gospodăriile populației 
să reintre în circuitul economic, prin 
relația directă cu cetățenii.

...Și totuși exemplele 
bune nu lipsesc. sînt locali^ti 
din județul Alba — de pildă, orașul 
Aiud sau satele Gîrbova, Reci, Oarda 
de Jos, Cărpiniș — unde ne-am pu
tut convinge Ia fața locului că exis
tă interes din partea edililor pentru 
buna desfășurare a activității de 
colectare a metalelor din gospodă
riile populației.

Orașul Aiud poate constitui un 
exemplu din acest punct de vedere : 
pe lîngă punctele permanente de co
lectare — care achiziționează efec
tiv metale de la populație — sînt 
organizate aproape în fiecare lună 
acțiuni de colectare a materialelor 
refolosibile, pe circumscripții elec
torale și cartiere. Practic, Ia Aiud, 
aproape nu există material refolo- 
sibil care să fie aruncat la gunoi, 
însă experiența de la Aiud — valo
roasă și apreciată — nu este gene
ralizată in localitățile apropiate.

Sperăm că din constatările făcute 
într-un județ cu rezultate relativ 
bune vor trage concluzii și între
prinderile județene de recuperare 
mai puțin bine cotate. Desigur, atra
gerea în circuitul economic a mate
rialelor recuperabile și refolosibile 
este condiționată, in primul rind, de 
conștiința fiecărui cetățean, dc in
teresul pe care ii manifestă față de 
această importantă problemă econo
mică : asigurarea resurselor. Dar la 
fel de important este să funcționeze 
bine și unitățile de recuperare, iar 
personalul acestora să fie ■ corect și 
diligent.

Mihai IONESCU 
Ștefan OiNICA 
corespondentul „Scinteii"
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NOUA INIȚIATIVĂ DE PACE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

CHEMAREA Șl APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Puternică expresie a încrederii nestrămutate
în forța unită a popoarelor

Să nu uităm învățămintele istoriei
Emoționanta cuvîntare rostită de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu la
Plenara Consiliului Național al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste, Chemarea și Apelul
adresate de F.D.U.S. reafirmă din 
nou, cu deosebită vigoare, vocația 
de pace a României socialiste, do
rința ei fierbinte de a trăi în bună 
înțelegere cu toate popoarele, de a 
înlătura pentru totdeauna spectrul 
războiului din viața planetei. Con- 
tinuind demersurile stăruitoare pe 
care poporul nostru le face consec
vent in forurile internaționale șl 
venită intr-un moment de mare În
cordare, cind în lume s-a acumulat 
un uriaș arsenal, capabil să distru
gă de mai multe ori Pămintul, noua 
și strălucita inițiativă de pace a 
conducătorului partidului și statului 
este menită să dea un impuls și 
mai puternic acțiunilor în favoarea 
opririi imediate a cursei nebunești 
a înarmărilor și înlăturării primej
diei de război.

Aceste importante documente dau 
vibrantă expresie înaltei răspunderi 
pe care partidul și statul nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o ma
nifestă pentru asigurarea condițiilor 
de pace necesare edificării noii so
cietăți in țara noastră, supraviețui
rii planetei. De aceea, noi, oamenii 
muncii de pe platforma industrială 
a municipiului Vaslui, ca unii 
care muncim intr-o uzină modernă 
— creație a acestor ani fertili ai so
cialismului — ne exprimăm cu toa
tă puterea ființei noastre adeziunea

deplină la conținutul Chemării și 
Apelului și ne angajăm ca, prin 
faptele noastre de muncă, prin ac
țiunile pe care le vom organiza, să 
ne facem auzit glasul cu și mai 
multă tărie, să ne facem și mai pu
ternic simțită voința nestrămutată 
de pace, de colaborare. Vrem să ne 
putem bucura in liniște de viața 
nouă și luminoasă pe care o con
struim.

Acum, la 40 de ani de la sfirșitul 
celui mai pustiitor măcel mondial, 
să nu uităm învățămintele istoriei. 
Astăzi mai mult ca oricind este ne
cesar ca tratativele ce se duc în 
diverse foruri internaționale să fie 
însoțite și 
constructive, 
de înghețare 
înarmări, de 
militare, de 
rind nucleară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru a răspunde astfel aspirațiilor 
fundamentale ale popoarelor.

Sint convins că glasul rațiunii va 
Învinge, că oamenii, forțele progre
siste de pretutindeni, acționînd tot 
mai hotărit și in strinsă unitate 
pentru oprirea cursei înarmărilor 
și Înlăturarea teribilei amenințări 
nucleare, 
ra pacea, 
omenirii.

sprijinite de acțiuni 
concrete și eficiente 

a cheltuielilor pentru 
reducere a efectivelor 
dezarmare, în primul 

așa cum propune

vor putea impune și apă- 
bunul cel mai de preț al

MUNTEANUAdrian
maistru, șeful secției turnătorie 
întreprinderea „Mecanica" Vaslui

îndemn la rațiune, la responsabilitate
Din nou și cu Îndreptățit temei, 

poporul român iși ridică glasul 
pentru pace. Cuvîntarea secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rostită la Plena
ra Consiliului Național al F.D.U.S., 
Apelul pentru dezarmare și pace al 
F.D.U.S. adresat partidelor și orga
nizațiilor democratice, guvernelor, 
tuturor popoarelor din țările euro
pene, din S.U.A. și Canada, au gă
sit un amplu ecou în inimile și 
conștiințele oamenilor muncii de la 
întreprinderea de armături indus-' 
triale din fontă și oțel Zalău, ale 
tuturor locuitorilor județului nos
tru. Acest nou îndemn la rațiune, 
la luciditate, la apărarea bunului 
nostru cel mai de preț, pacea, este

o grăitoare dovadă a înaltei răs
punderi care călăuzește politica 
țării noastre, a președintelui ei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. față 
de viitorul poporului român, față 
de soarta continentelor, a întregii 
omeniri.

Iubim pacea și vrem să trăim șl 
să muncim în liniște. Oricine trece 
prin orașul de la poalele Mezeșu- 
lui poate să-și dea seama de ce 
sînt oamenii in stare să facă în 
condiții de pace, intr-un timp foar
te scurt. Pentru că moderna plat
formă industrială a municipiului 
Zalău, uzina în care muncesc și eu 
s-au înălțat, bunăoară, doar în ul
timii 15—16 ani. Or, asemenea 
realizări sînt pe tot cuprinsul pa
triei, care, mai ales în ultimii 20

de ani, a cunoscut o Înflorire fără 
precedent.

Este nedrept ca popoarele să 
poarte povara amenințării. Acuita
tea problemei dezarmării a fost 
subliniată în mod deosebit în cu- 
vintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : „Se poate spune că 
anul acesta este hotărîtor pentru 
politica de pace și dezarmare". 
Sint cuvinte rostite de la înălți
mea unei cuprinzătoare și lucide 
aprecieri a problemei fundamen
tale a epocii noastre : dezarmarea. 
Este nedrept, de altfel, ca bugetele 
militare să se ridice la sute de 
miliarde de dolari, cînd cu aceste 
sume s-ar putea face atîtea și atî- 
tea lucruri folositoare. Așa cum se 
subliniază și în Apel, înfăptuirea 
măsurilor de reducere a bugetelor 
militare, a efectivelor trupelor nu 
este de natură să afecteze echili
brul necesar al forțelor. Pentru că, 
la urma urmei, indiferent unde sînt 
amplasate și în ce cantițăti» armele 
ne amenință pe toți deopotrivă, , ?i oțel Zalău

,' «îi;*. ’■ •'.Ura."
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forța lor de distrugere fiind oarbă. 
De aceea, ca lucrător într-o mo
dernă uzină, construită in scopuri 
nobile, avînd principala grijă de a 
da țării produse tot mai multe și 
de bună calitate, alături de toți 
oamenii muncii de la întreprinderea 
de armături industriale din fontă și 
oțel Zalău, de toți locuitorii Săla
jului, ai întregii noastre țări, sub
scriu din toată inima la conținutul 
Apelului, el izvorînd din fireasca 
noastră voință de a trăi și a munci 
in pace, pentru înflorirea patriei, 
în numele a tot ceea ce am înfăp
tuit cu mințile și brațele noastre, 
al idealurilor ce ne călăuzesc, ne 
ridicăm glasul pentru afirmarea 
deplină a păcii In Europa și pe pla
neta noastră.

Ioan PAȘCUTA
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea de armături 
industriple din, fontă
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0 concepție nouă, revoluționară, privind integrarea v r e a
învățămîntului cu cercetarea și producția

(Urmare din pag. I)
teristic, de fapt, întregii noastre cer
cetări științifice in acești minunați 
ani.

Roadele integrării învățămîntului 
cu cercetarea și producția sînt mul
tiple și diverse. Dintre acestea men
ționez doar unul, care mi se pare 
foarte interesant, și anume compara
ția plantelor de seră cu cele de 
cîmp. Cînd lucrăm în laborator, to
tul se desfășoară normal și așteptă
rile cercetătorului se confirmă, dar 
cînd intri în marile și modernele 
spații de producție, lucrurile au altă 
înfățișare. Iată cîteva exemple : 
calitatea tabllerului podului de la 
Giurgeni—Vadul Oii a fost atestată 
de cîteva sute de kilograme de epru- 
vete pentru cele 6 000 tone ale sale ; 
cîteva zeci de kilograme de flux, 
produse în stațiile pilot devin in 
marile șantiere navale sute de mii 
de tone ; fiecare prototip de echi
pament de sudare, testat la anduran- 
ță cîteva zeci de zile este utilizat 
zeci de ani. Acesta este fenomenul 
pe care orice cercetător, în orice do
meniu, trebuie să-1 simtă. Fără el, 
cercetătorul rămîne la mica știință 
Izolată. Nouă ni se cere să ne ri
dicăm la nivelul cel mai înalt al 
marii științe universale. Iar o cale 
sigură, verificată de noi pentru atin
gerea acestui țel este integrarea cu 
producția și învățămîntul, enunțată 
cu clarviziune de secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Valorificarea practică a tezei este, 
poate, și mai mare în învățămint. 
Sînt multe 
tegrării în 
început cu schimbarea conținutului 
proiectelor ■ - ’
iecte pur didactice la proiecte reale, 
urmărind necesitatea și aplicabilita-

direcții de aplicare a in- 
procesul didactic. Am

studenților : de la pro-

tea lor In producție. Mărturisesc că 
la primul proiect realizat de studenți 
pentru producție am avut mari 
emoții. Poate mai mari decît ei. Azi, 
după ani de muncă, m-am convins 
că acesta este unul din cele mai im
portante mijloace de a înălța invă- 
țămîntul pe un nivel calitativ nou. 
Studentul căruia i s-a aplicat, în 
producție, un proiect este conștient 
că poate să se realizeze și simte 
bucuria implicării sale în producția 
de bunuri materiale. Aceasta este 
suprema satisfacție a viitorului in
giner. Numai în anul ce a trecut 
s-au aplicat la întreprinderea de va
goane din Drobeta-Tumu Severin 
patru proiecte de diplomă ale stu
denților noștri. în prezent, toți stu
denții care iși elaborează diplomele 
sub îndrumarea științifică a Cate
drei de sudură au proiecte ce se 
vor aplica imediat in diferite între
prinderi.

Integrarea învățămîntului cu cer
cetarea a determinat un salt calitativ 
și prin faptul că studenții și cadrele 
didactice lucrează în laboratoarele 
moderne ale Institutului de sudură 
șl încercări de materiale, sub con
ducerea cercetătorilor cu 
experiență. Ei participă la 
iectarea sistemei de echipamente 
de sudare, la testarea și omologarea 
prototipurilor. Prin aceasta, ei se fa
miliarizează cu viitoarele mașini ce 
se vor afla în întreprinderi pe li
niile de sudură. Studenții se impli
că și în proiectarea de tehnologii de 
sudare și control, precum și în con
ceperea și realizarea echipamentelor 
și tehnologiilor de control. Prezența 
în orașul nostru a întreprinderilor de 
echipamente de sudură — cum este 
„Electrotimiș" — și a întreprinderii 
mecanice Timișoara oferă studen
ților cîmp vast de integrare cu pro
ducția, de afirmare a ingeniozității

mare 
pro

lor creatoare. Iată de ce pot afirma 
cu toată convingerea că studenții de 
azi sînt, grație aplicării consecvente 
a tezei integrării, mult mai bine pre
gătiți decît cei ce au absolvit facul
tatea acum 15 sau 20 de ani.

Integrarea învățămîntului cu cer
cetarea și producția are ample și 
diversificate efecte și asupra muncii 
cadrelor didactice. Consider că orice 
profesor din politehnică trebuie să 
cunoască în amănunt întreprinderile, 
sectoarele de producție în care se 
aplică principii teoretice și rezultate 
practice specifice disciplinei pe care 
o predă. In acest domeniu. Institu
tul politehnic timișorean are vechi 
tradiții. Profesorii Mikloși, Nădăsan, 
Răduleț, Bărglăzan au lucrat conco
mitent în institute de cercetare și 
proiectare, precum și în uzinele de 
profil Legăturile de colaborare și cele 
personale cu întreprinderile deter
mină înnoirea prelegerilor și stabi
lirea priorităților domeniilor de pre
dare in conformitate cu ceea ce se 
așteaptă de la inginerii pe care noi 
îi formăm.

Am încercat să prezint cîteva din 
Implicațiile fundamentale ale tezei 
integrării învățămîntului cu cerceta
rea și producția, enunțată de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu două decenii 
în urmă. Sint convins că ceea ce 
s-a realizat în țară pe baza acestei 
concepții revoluționare nu epuizează 
multiplele posibilități pe care le 
deschide. De aceea, este necesar să 
analizăm periodic ce s-a făcut și să 
dezvoltăm cu clarviziune și cutezan
ță revoluționară toate laturile inte
grării. în acest fel este posibil să 
perseverăm și să amplificăm nă
zuința tonifiantă a acestui timp: în 
România, fiecare zi să fie mai bună, 
mai bogată și mai frumoasă dectt 
ziua de ieri.

INFORMAȚII
ATLETISM. Cîteva rezultate va

loroase ale sportivilor noștri la cam
pionatele internaționale ale Româ
niei : Sorin Matei (C.S.M. Craiova) 
— 2,35 metri la săritura In înălți
me (record national). Niculina Va- 
sile (Dinamo) — 1.98 metri la sări
tura în înălțime (record national). 
Ella Kovacs (Minerul Deva) — 1 
min. 55 sec. 68 sutimi la 800 m (cea 
mai bună performantă mondială a 
sezonului atletic).

GIMNASTICA. La campionatele 
europene masculine au obtinut cite 
o medalie de bronz Mariuș Gher-

SPORTIVE
man (bară fixă) sl Valentin Plntea 
(inele).

FOTBAL. Echipa Braziliei a de
butat victorioasă in oreliminariile 
campionatului mondial de fotbal 
(zona sud-americană). cistigînd cu 
scorul de 2--0 (0—0) meciul dispu
tat la Santa Cruz, cu selecționata 
Bollviei. • La Dublin. In prelimi
nariile campionatului mondial de 
fotbal (grupa a Vl-a europeană), e- 
chipa Irlandei a Învins cu scorul de 
3—0 (2—0) selecționata Elveției. • în 
ziua a doua a turneului de fotbal 
pentru tineret de la Toulon (Fran

ta), selecționata României • termi
nat la egalitate : 2—2 (1—1) cu for
mația Coastei de Fildeș. Ambele go
luri ale echipei române au fost mar
cate de Burchel (min. 40, din lo
vitură de la 11 m si min. 53). a- 
preciat de corespondentul sportiv al 
agenției France Presse drept cel mai 
bun jucător de pe teren. în celă
lalt meci al grupei A. reprezenta
tiva Franței a întrecut cu scorul de 
1—0 (1—0) formația Spaniei. • La 
Plovdiv, in meci din preliminariile 
campionatului european de fotbal 
pentru tineret selecționata Iugosla
viei a Învins cu scorul de 6—3 (3—2) 
formația Bulgariei.

BUZĂU. Desfășurată In cadrul 
manifestărilor cultural-educative 
dedicate împlinirii a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, duminică a avut loc cea 
de-a XVI-a ediție a marii serbări 
folclorice „Pe urme de baladă". în 
pitorescul amfiteatru natural de la 
Gura Teghii și-au dat intilnire 
peste 30 000 de oameni din județul 
Buzău și din cele învecinate. „Pe 
urme de baladă" a reunit numeroși 
artiști amatori de pe Valea Buzău
lui și ansambluri reprezentative 
ale județelor Covasna, Brașov și

Prahova. Formații laureate ale 
Festivalului național „Cîntarea 
României" din Buzău și Covasna, 
precum și numeroși interpreți au 
susținut un amplu spectacol artis
tic. (Stelian Chiper).

HUNEDOARA. Peste 30 000 de 
tineri, tinere și virstnici au parti
cipat la Cdsteștl, tn munții Orăș- 
tiei, la cea de-a 17-a ediție & „în- 
tilniril tineretului cu Istoria". 
Precedate de o sultă de activități 
politico-ldeologice șl cultural-edu
cative. spectacolele muzical-core- 
grafice, de cintece și jocuri popu

lare au fost urmărite cu un deo
sebit interes de o asistență record. 
(Sabin Cerbu).

SATU MARE. în cadrul Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei", sub egida Casei municipale 
de cultură Satu Mare, s-a desfă
șurat „Săptămlna teatrului de 
amatori". In cadrul căreia au fost 
prezentate. In limbile română șl 
maghiară, spectacole teatrale din 
dramaturgia actuală, creații dra
matice ale unor autori locali și re
citaluri de poezie. (Octav Gru- 
meza).

Sosirea unei delegații 
parlamentare din Columbia

Luni a sosit in Capitală delegația 
parlamentară columbiană, condusă 
de Jose Antonio Name Teran, pre
ședintele Senatului și al Congresului 
Național ale Republicii Columbia, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, efectuează o vizită în țara 
noastră. Din delegație fac parte se- 

"natorii Gustavo Antonio Dajer Cha- 
did și Zamir Eduardo Silva Amin.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
de deputați.

în aceeași zi, președintele Marii 
Adunări Naționale a avut o întreve
dere cu parlamentarii columbieni. 
In cadrul convorbirii s-a procedat la 
un schimb de informații cu privire 
la activitatea celor două parlamente, 
evidențiindu-se, în context, contribu
ția pe care acestea o pot aduce la 
dezvoltarea’ colaborării bilaterale în 
domenii de interes comun, precum și 
in cadrul Uniunii Interparlamenta
re. în vederea instaurării și con
solidării unui climat de destindere 
si înțelegere în lume.

A fost prezentă Lucella Ossman de 
Duque, ambasadorul Columbiei la 
București.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit un dineu în onoarea oaspeților.

Cronica zilei
Luni, tovarășul Gheorghe Oprea, 

prim vlceprim-ministru al guvernu
lui, a primit pe Felix Meier, mi
nistrul industriei electrotehnice și e- 
lectronice al Republicii Democrate 
Germane, care face o vizită in țara 
noastră.

în spiritul hotăririlor si înțelege
rilor convenite la nivel înalt cu pri
lejul recentei vizite a tovarășului 
Nicolae Ceausescu în Republica De
mocrată Germană au fost analizate 
posibilitățile extinderii conlucrării si 
cooperării dintre cele două țări in 
domeniul industriei construcțiilor de 
mașini.

★ •
Sub auspiciile întreprinderii unio

nale de comerț exterior „Tehmashex- 
port“ din Uniunea Sovietică, in 6ala 
din str. Alexandru Sahia nr. 48. din 
Capitală, a fost deschisă, luni, o ex
poziție in care sint prezentate reali
zări ale unor Întreprinderi sovietice 
constructoare de utilaje pentru in
dustria chimică.

(Agerpres)

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"

GALAȚI : Noi
naval Galați au

un
La Șantierul 

fost lansate două noi nave : 
vas specializat in transportul trai- 
lerelor, autovehiculelor și contai
nerelor (dintr-o serie destinată ex
portului), precum și un cargou 
multifuncțional pentru flota mari
timă comercială românească. Con
structorii s-au străduit ca ambele 
nave să prezinte la lansare un 
grad sporit de saturare cu echipa
mente și instalații, pentru a fi

nave maritime
redusă la maximum staționarea la 
chei in vederea armării lor și li
vrării către beneficiari. De aseme
nea, pe șantier se mai află în di
ferite faze de lucru alte nave de 
diverse mărimi și destinații : un 
petrolier de 35 000 tdw, un minera
lier de 55 000 tdw, remorchere ma
ritime de mare putere. barie 
pentru transportul pe fluviu și pe 
Canalul Dunăre — Marea Neagră. 
(Dan Plăeșu).

BRAȘOV : Soluție eficientă de recuperare energetică
Pînă de curînd, 

luant al Bîrsei, pe 
rior, era borhotul 
fabricarea drojdiei 
te la Combinatul 
hîrtie din Zărnești. Soluția pentru 
a se preîntîmnina această poluare 
era una singură : recuperarea, 
uscarea și arderea acestui borhot în 
cazanul de abur al instalației. Prin 
această soluție, pe lîngă elimina
rea poluării Birsei și Oltului, s-ar 
fi obținut combustibil pentru produ
cerea aburului tehnologic. Proble
ma problemelor a constituit-o însă

principalul po- 
cursul ei supe- 
rezultat de Ia 

furajere obținu- 
de celuloză și

arzătorul «cazanului, care nu cores
pundea acestui scop. După încer
cări repetate, un colectiv de specia
liști din combinat a reușit să con
ceapă și să experimenteze cu re
zultate bune un arzător care per
mite arderea și deci utilizarea 
borhotului drept combustibil, in 
condiții optime. Prin această rea
lizare s-au creat condiții să fie 
rezolvată problema poluării Bîrsei 
pe cursul ei superior și. totodată, 
să sa economisească anual peste 
5 000 tone combustibil convențional. 
(Nicolae Mocanul.

Izvoarele limpezi cu
(Urmare din pag. I)
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20,30 Teatru TV : Ochii care nu se văd 

(color). Scenariu TV de Constan
tin Banu — Premieră pe țară. In
terpretează : Illnca Tomoroveanu, 
Mariana Buruiană, Mlrcea Albu- 
lescu, Virgil Andriescu, Maria 
Gllgor, Catrtnel Paraschlvescu. 
Ana Ciontea, Rodlca Popescu, Do
rina Done, Dodl Calan Rusu, La
mia Beligan. Doru Bendol. Vio
leta Berbiuc, Dana Mladin, Mlhai 
Volcu. Regla $1 adaptarea pen
tru televiziune : Dan Necșulea

. 21,50 Telejurnal.- .
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Institutul de meteorologie pi hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul « Iunie, ora 20—7 iunie, ora 
20. In tară s Vremea va f! răcoroasă Ia 
Început, Îndeosebi In regiunile nordice, 
apoi se va tncălzl ușor. Cerul va fi 
Bchimbător. Izolat, vor cădea ploi care 
vor avea ș! caracter de aversă, mal 
«Ies tn nordul tării si zonele de mun-

■W

te. Vtntul va sufla slab pin» la mo
derat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse intre 8 și 18 grade, mai cobortte 
In estul Transilvaniei, in prima noapte, 
iar cele maxime Intre 20 și 30 de gra
de, pe alocuri mal ridicate. Izolat, tn 
centrul tării 
la ceată. In 
răcoroasă Ia 
Cerul va fl 
slabe tn prima zl.
moderat. Temperaturile minime 
oscila Intre 12 șl 16 grade, Iar 
maxime tntrd 25 șl 29 de grade, 
ridicate la sfirșlt.

și la munte se va semna- 
Bucureștl : Vremea va M 

Început, apoi se va încălzi, 
variabil. favorabil ploii 

Vint slab ptnă Ia 
vor 
cele 
mal

au aparent destine de 
excepție sîntem datori 
să ne îndreptăm dacă 
vrem să ne cunoaștem 
mai bine ne noi înșine, 
să ne redimensionăm 
aspirațiile, să ne des
coperim puterile 
slăbiciunile care 
văd. Călătorind 
tară, am stat de 
de multe ori cu 
cei mai deosebiți ca 
pregătire profesională, 
ca specific al persoa
nei lor obișnuite și 
totuși inconfundabile, 
unice. Nu m-au plic
tisit conversațiile pe 
temele cele mai bana-' 
le. nu m-au obosit des
tăinuirile lor. evocarea 
locului unde muncesc 
și a felului cum o fac. 
a amănuntelor legate 
de familia spre care 
se îndreptau, a proiec
telor si a speranțelor 
pe care cîteodată mi le 
destăinuiau. Frînturi 
din vorbele lor. ima
gini sprintare ivite în 
timpul discuției care 
se animase, peisaje 
reînviate de un ochi 
nostalgic, aburit de 
amintirile copilului 
care a fost, ritmuri ale 
frazelor sau cuvinte 
așezate în contexte 
neașteptate au rever
berat mai apoi în 
poeme, s-au amestecat 
în viata mea. m-au 
dus la formularea unor 
idei, la descoperirea 
unor principii în ordi
ne afectivă. Cit de 
plăcută si sinceră ră
mîne in memoria mea 
discuția cu tăietorul 
de lemne cu care am 
călătorit de la Satu

sau 
nu se 

prin 
vorbă 

inșii

Mare Ia Oradea, nu 
demult, cu alte per
soane deseori cu nimic 
mai prejos decît per
sonajele unor cărți 
contempprane. semn că 
de la cei vii se por
nește pentru a se crea 
literatură viabilă. De 
la viață spre artă. O 
însușire a poeziei ade
vărate este această ge
neroasă deschidere spre 
adincimile ființei, vă
zută nu într-o izolare 
crepusculară. într-o 
separare orgolioasă de 
rosturile semenilor, ci 
intr-o împlinire In 
chiar destinul națiunii 
noastre. Poetul nu se 
simte un ins dezrădă
cinat. o existentă în 
derivă, el participă, 
prin scrisul său. la 
formarea omului nou. 
la ceea ce trebuie să 
devină acesta pentru 
a-și împlini menirea: 
existentă creatoare.

Adincimile sufletului 
omenesc. aspirațiile 
sale spre mai bine si 
mai frumos, spre Înalt 
sînt glorificate de poe
ții de astăzi, nu micile 
drame absurde, căde
rile în subuman (pato
logicul. trivialul, toa
te viciile unul eu hi
pertrofiat). Blazarea si 
suficienta li rămin. de 
asemenea, străine poe
ziei române, starea sa 
de spirit este una de 
exigentă, de noblețe 
competitivă, de pri
menire continuă, toate 
servind unui elan as
censional, unei inves
tiri cu semnificație a 
lucrurilor, unui efort 
de a înțelege dinamica 
vieții de azi. meta
morfozele realității lă-

untrice. Atmosfera de 
prospețime si elevație 
spirituală li dă o notă 
distinctă, aliajul de 
senzorialitate si li
vresc. de permeabili
tate la stimulii realu
lui. dar si la impera
tivele culturii, o feresc 
de rafinamente obosi
te, dezabuzate. de un 
alexandrinism sceptic, 
lipsit de vigoare.

Poezia română de 
azi are ceva de spus 
si în nenumărate rin- 
duri spune acest gind 
înțelept : nimic 
prețuiește mai 
decît omul. El depă
șește azi măsura co
mună. caută norma, 
arhetipul, secțiunea de 
aur a existentei, regă
sește. dincolo de inte
rogații acute, procese 
de conștiință, acordul 
cu sine, cu ceilalți, cu 
universul care se ofe
ră unei înțelegeri su
perioare. într-o per
spectivă eroică asupra 
vieții, viata devine in
finit mai bogată 
nuanțe, mai demnă 
prețuit In partea sa 
efort constructiv 
promisiune inefabilă, 
deschizîndu-se senti
mentului de solidarita
te si comuniune. Poe
zia română contempo
rană nu cultivă gus
tul eșecului, ea se 
proiectează mereu spre 
un viitor pe care-1 
Întrezărește fecund, nu 
se simte aparținînd 
unui ciclu cultural 
consumat, este pros
pectivă și activă, în
crezătoare fn resur
sele spirituale, In 
matricea noastră na
țională.

nu 
mult

in 
de 
de 
si

METROUL, LA PRINCIPALA POARTĂ FEROVIARĂ A CAPITALEI

NSmUTUL

BLOCUL -CERBUL"
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(Urmare din pag. I) arhitectei Viorica
despre de-— Un cuvint 

corarea stației.
— Finisajele 

cu materialele 
avem la îndemînă, optîn- 
du-se pentru cele cu rezis
tență la uzură. Cuvîntul 11 
au aici jocul de volume și 
culoarea. Frumos și rezis
tent — lată ■ imaginea pe 
care vrem s-o acredităm în 
ochii călătorului care va 
lua metroul de aici.

Cîteva amănunte si des
pre stația Gara de Nord, 
pe care le reținem din ore-

se vor face 
pe care le

stația, 
corectează.

cf stațiile,
Deoarece

zen ta rea 
Curca :

— Nu 
ne 
aici vor fi două stații, su
prapuse. Una a tronsonu
lui de legătură — cea aflată 
la nivel inferior — cealaltă 
făcînd parte din magistrala 
III, care începe de aici, 
prin „Victoriei", Ștefan cel 
Mare, Granitul, cu ramură 
spre stația Republica (de 
pe magistrala I).

— Stații suprapuse, ele
ment de noutate pentru 
metroul nostru,

— întocmai. Element ds

noutate șl economie de 
teren. Calcule estimative 
ne-au arătat că de aici se 
vor îmbarca în jur de 60 000 
de călători pe oră și sens.

— Stații mari, deci.
— Mari și cu fluxuri 

pulsatorii, tn funcție de ve
nirea ori plecarea trenuri
lor, de uriașul magnet care 
este piață agroalimentară 
din apropiere etc. Din aces
te motive s-au prevăzut 
două vestibule — cite unul 
la fiecare capăt al 
accese sl 
rane etc.

— întră vestibulele da

stației.
oasaie subte-

laacces și peroanele de 
nivelul inferior...

— ...se află scări rulante.
— Din punct de vedere 

decorativ, prin ce se vor 
remarca noile stații ?

— Intenția noastră a fost 
să contracarăm, prin spa- 
țialitate, senzația de aglo
merație. La care vom a- 
dăuga finisaje in tonuri lu
minoase. La care se va 
adăuga o bogată decorare 
cu... semnale și simboluri 
grafice, luminoase, pentru 
orientarea călătorului spre 
direcțiile și liniile de le-

gătură ale transportului tn 
comun de la suprafață.

Așadar, metroul — mo
numentală operă de creație 
tehnică, de mindrie națio
nală a „Epocii Ceaușescu" 
— iși extinde arterele sale 
pină la Gara de Nord. Iar 
la finele anului 1986, clnd 
vom veni ori vom pleca cu 
metroul de la gară, vom 
putea afirma cu certitudi
ne că, prin joncțiunea cu 
liniile feroviare, metroul 
bucureștean a fost conectat 
cu toate localitățile de pe 
cuprinsul țării.

HARGHITA. Timp de trei sile, 
In municipiul Miercurea-Ciuc s-a 
desfășurat cea de a 6-a ediție a 
Festivalului muzicii vechi, mani
festare de largă rezonantă, care 
polarizează an de an atenția mii
lor de iubitori de muzică șl fru
mos. Au luat parte numeroase for
mații artistice din Întreaga țară, 
Intre care șl corul „Madrigal" din

București, dirijat de Marin Con
stantin, artist emerit. (I.D. Kiss).

IALOMIȚA. în cadrul „Zilelor 
școlii ialomițene", manifestare des
fășurată sub egida Festivalului na
țional „Cîntarea României", au avut 
loc dezbateri, schimburi de expe
riență, sesiuni de comunicări, sim
pozioane, intîlnirf cu autori de ma
nuale și culegeri de probleme. Au 
participat cadre didactice din invă- 
țămîntul superior șl invitați din alte 
județe. în majoritatea școlilor din 
județ au fost vernisate expoziții de 
grafică și fotografie de carte, au

fost prezentate spectacole artistice 
de către formațiile de elevi laureate 
ale Festivalului național „Cîntarea 
României", (Mihai Vișoiu).

CLUJ, tn sălile Muzeului de 
artă Cluj-Napoca s-a deschis expo
ziția retrospectivă Aurel Ciupe. or
ganizată de comitetul județean de 
cultură și educație socialistă, filiala 
Uniunii artiștilor plastici, la împli
nirea a 85 de ani de viață a ar
tistului clujean. Sînt prezentate 
peste 150 de lucrări selecționate din 
creația sa. Totodată, a fost prezen
tat un film documentar, realizat de

studioul „Alexandru Sahia", lnfăti- 
șind aspecte din activitatea și opera 
lui Aurel Ciupe. (Marin Oprea).

MUREȘ. Sub auspiciile Consi
liului Culturii sl Educației Socialis
te. la Tîrgu Mures a avut loc timp 
de două zile o consfătuire cu tema: 
„Valori bibliofile din patrimoniul 
cultural national. Cercetare și va
lorificare". Au participat specialiști 
de la biblioteci, muzee, arhive și 
institute de învățămint superior din 
întreaga țară. Cu acest prilej a fost 
vernisată expoziția „Românii în is
toriografia universală". (Gheorghe 
Giurgiu).
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România susține cu vigoare necesitatea 
reducerii bugetelor militare

La încheierea sesiunii Comisiei O.N.U. pentru dezarmare
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). 

— La New York s-au încheiat lu
crările sesiunii Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare. Pe ordinea do zi 
au fost înscrise probleme de strictă 
actualitate ale vieții internaționale 
privind dezarmarea nucleară, redu
cerea bugetelor militare, limitarea 
activităților si armamentelor navale, 
întărirea rolului O.N.U. în domeniul 
dezarmării si altele.

Examinarea chestiunilor relative 
Ia dezarmarea nucleară a avut la 
bază propuneri concrete formulate 
de o serie de state pentru trecerea 
imediată la negocierea într-un cadru 
multilateral a unor acorduri reale 
de oprire a producției de armamen
te nucleare, reducerea substanțială 
a acestora pînă la eliminarea lor to
tală. Alte propuneri au vizat inten
sificarea negocierilor bilaterale so- 
vieto-americane de la Geneva, pur
tarea lor într-un spirit de responsa
bilitate fată de destinele păcii și 
securității, tuturor popoarelor.

La sesiune s-a reușit lărgirea ariei 
de acord asupra multora dintre prin
cipiile care să conducă acțiunea sta
telor în domeniul înghețării si redu
cerii bugetelor militare, chestiune 
adusă în atenția comisiei ca. urmare 
a unei initiative a tării noastre și

examinată în cadrul unui grup de 
lucru sub președinția delegației ro
mâne. în unanimitate, comisia a ho- 
tărît să continue, la sesiunea sa din 
1986, eforturile de finalizare a aces
tor principii, care urmăresc să ar
monizeze pozițiile statelor in ve
derea încheierii de acorduri concre
te de reducere a cheltuielilor de 
înarmare.

Un număr tot mai mare de dele
gații au exprimat preocuparea lor 
profundă fată de impasul îndelun
gat ce persistă în negocierile de 
dezarmare, atît din forurile multi
laterale, cit și din cele bilaterale.

Delegația română a avut o parti
cipare activă la lucrările sesiunii, 
promovind larg concepția, pozițiile și 
propunerile concrete formulate de 
președintele tării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in problemele 
dezarmării, păcii și securității inter
naționale. -Multe delegații au ținut 
să aprecieze eforturile perseverente 
și constructive pe care România, 
personal președintele ei Ie depun 
pentru promovarea reducerii buge
telor militare și alocarea fondurilor 
astfel economisite pentru progresul 
economic și social al tuturor națiu
nilor.

Personalități politice cer soluționarea 
pe calea tratativelor a situației 

din America Centrală
BOGOTA 3 (Agerpres). — La 

Bogota s-au încheiat lucrările unei 
reuniuni a miniștrilor adiuncti de 
externe din țările membre ale Gru
pului de la Contadora (Columbia, 
Mexic, Panama și Venezuela) consa
crate continuării eforturilor de in
staurare a păcii în America-Centrală. 
Au fost examinate — relevă agenția 
E.F.E. — sugestiile pe marginea unor 
secțiuni ale proiectului Tratatului 
de pace și cooperare. îndeosebi cele 
referitoare la prezenta consilierilor 
militari străini și la controlul înar
mărilor in regiune, formulate la ul
tima întîlnire. din mai. cu reprezen
tanții statelor centroamericane. S-a 
convenit continuarea discuțiilor spre 
sfîrșitul acestei luni.

într-o deolarație. viceministrul ve- 
neznelean al relațiilor externe. Ger
man Nava Carillo, a apreciat că 
situația în zonă este extrem de difi
cilă. persistînd o serie de factori 
interni si externi care agravează 
criza.

într-o declarație făcută la Ciudad 
de Mexico, președintele Mexicului, 
Miguel de la Madrid Hurtado, s-a

pronunțat pentru soluționarea cit 
mai grabnică a stării conflictiiale 
din America Centrală — relatează 
agenția de presă spaniolă E.F.E. El 
a arătat că pentru instaurarea păcii 
în regiune sînt necesare, cu priori
tate, reluarea dialogului direct din
tre S.U.A. și Nicaragua, întrerupt 
unilateral de partea americană in 
ianuarie a.c., asumarea de către 
părțile implicate a angajamentului 
de a nu contribui in nici un fel la 
destabilizarea guvernelor din zonă, 
stoparea cursei înarmărilor și stabi
lirea unui calendar pentru retra
gerea progresivă, pe etape, a tutu
ror consilierilor militari străini din 
America Centrală.

VIENA 3 (Agerpres). — Lulnd 
ouvintul in cadrul unei emisiuni a 
televiziunii austriece, ministrul de 
externe al Austriei. Leopold Gratz, 
a declarat că tara sa respinge orice 
sancțiuni economice care se adoptă 
din motive politice împotriva altor 
state. în speță, referindu-se la em
bargoul declarat de S.U.A. in co
merțul cu Republica Nicaragua, el a 
arătat că aceasta a fost o măsură 
nejustă, relatează Agenția T.A.S.S.

P.C. Brazilian apreciază pozitiv
procesul de transformări 
social-economice din țară ■!

BRASILIA 3 (Agerpres), — Con
ducerea P.C. Brazilian a examinat 
proiectul documentului intitulat „Si
tuația politică și P.C.B.", care con
semnează cadrul politic nou, creat in 
țară după legalizarea activității for
țelor politice interzise de vechile 
autorități militare care s-au aflat la- 
putere. în discursul rostit, secretarul 
general al partidului, Giocondo Dias, 
a menționat că P.C.B. apreciază po
zitiv procesul de transformări social- 
economice inițiat in țară. Totodată, 
ei s-a pronunțat pentru reluarea fără 
intîrziere a relațiilor diplomatice cu 
Cuba și a exprimat solidaritatea co
muniștilor brazilieni cu lupta po
porului nicaraguan pentru apărarea 
suveranității și independenței națio
nale, cu lupta patrioților din Chile

și Salvador pentru instaurarea în 
țară a unui regim democratic.

BRASILIA 3 (Agerpres) — Bra
zilia analizează în prezent posibili
tatea restabilirii relațiilor diploma
tice cu Cuba — a anunțat ministrul 
de externe al acestei țări, Olavo 
Setubal, intr-o declarație făcută 
ziarului „Folha de Sao Paulo".

Referindu-se pe de. altă parte la 
problema datoriei externe latino- 
americane, el s-a pronunțat pentru 
negocieri in spirit constructiv intre 
țările debitoare și cele creditoare, 
subliniind, totodată, necesitatea in
staurării unei noi ordini economice 
și financiare internaționale, echita
bile și juste.

GRECIA

Succesul Partidului Mișcarea Socialistă 
Panelenă in alegerile parlamentare 

Declarațiile premierului Andreas Papandreu 
și ale altor lideri politici eleni

ATENA 3 — Trimisul Agerpres, 
Victor Martalogu, relatează : Prin 
votul său de duminică, electoratul 
a încredințat Partidului Mișcarea So
cialistă Panelenă (P.A.S.O.K.) al 
premierului Andreas Papandreu un 
nou mandat de patru ani și. prin 
aceasta, responsabilitatea conducerii 
țării și a soluționării diferitelor pro
bleme pe care le înfruntă Grecia. 
Candidate acestui partid au obținut 
45,82 la sută din voturi și 161 man
date în Parlamentul Republicii Ele
ne. Principalului partid de opoziție, 
Noua Democrație, i-au revenit 40.84 
la sută din voturi și 125 de mandate. 
Cea de-a treia forță politică elenă, 
Partidul Comunist din Grecia, a pri
mit votul favorabil a '9,89 La sută 
din alegători, urmind să fie repre
zentată in forul legislativ de 13 de- 
-putați. Partidul Comunist din Gre
cia (interior) a întrunit 1,84 la sută 
din voturi, revenind, după o. între
rupere de patru ani, ou un deputat 
în parlament.

Mișcarea Socialistă Panelenă îșl 
păstrează majoritatea absolută in 
parlament, rezultatele alegerilor de 
duminică fiind considerate in capi
tala elenă ca un vot de încredere 
acordat primului guvern socialist 
din istoria Greciei, oferindu-i astfel 
posibilitatea de a extinde și apro
funda procesul. de schimbări anun
țat în urmă cu patru ani.

într-o declarație făcută după 
anunțarea rezultatelor, Andreas Pa
pandreu a subliniat că scrutinul de 
duminică a constituit cea mai im
portantă confruntare din istoria 
contemporană a Greciei.. votul ale
gătorilor ratificînd cei patru ani de 
guvernare socialistă. Angajîndu-se 
să urmărească toate problemele și 
preocupările oamenilor muncii eleni 
și să găsească, soluții, el a adresat 
cetățenilor țării apelul de ă partici
pa. indiferent de apartenența poli
tică, la procesul de schimbare, mo
dernizare. democratizare și dezvol
tare economică a tării.

între direcțiile prioritare de ac
țiune ale viitorului guvern socialist, 
Andreas Papandreu a menționat re
cent crearea in următorii doi ani a 
circa 200 000 locuri de munca, reali
zarea unui ritm anual de creștere 
a P.N.B. de 5 la sută, reducerea ra
tei inflației, creșterea productivității 
și competitivității produselor elene, 
sporirea cheltuielilor din sectorul 
social și al învățămîntului. amplifi
carea. schimbărilor instituționale.

Pe Plan extern, premierul a anun
țat hotărîrea de a acționa pentru 
întărirea relațiilor prietenești cu 
toate țările balcanice, consolidarea 
păcii în regiune și crearea unei zone- 
denuclearizate în Balcani. El s-a 
pronunțat, de asemenea, împotriva 
amplasării de rachete nucleare în 
Europă occidentală și pentru oprirea 
cursei înarmărilor nucleare.

★
Liderul opoziției. Constantin Mitso- 

tachis, a declarat : „Poporul grec 
și-a făcut cunoscută opțiunea sa și 
nu am intenția să o contest". El a 
exprimat speranța că „noul guvern 
va utiliza posibilitățile oferite prin 
votul poporului de a readapta poli
tica sa în mod realist, responsabil 
și în acord cu interesele poporului 
grec".

Harilaos Florakis, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Grecia, a 
arătat că influența in masă a parti
dului său a crescut. Referitor la re
lațiile cu P.A.S.O.K., Florakis a 
precizat: „Dacă programul noului 
guvern va garanta progresul social 
și schimbarea, atitudinea noastră va 
fi pozitivă".

Președintele C.C. al P.C.G. (inte
rior). Leonidas Kirkos, a subliniat 
că obținerea de către acest partid 
chiar a unui singur mandat in parla
ment constituie un succes al forțelor 
care aspiră spre înnoire, o dovadă 
că poporul nu dorește să se întoarcă 
spre trecut.

Convorbiri 
mongolo-bulgare

ULAN BATOR 3 (Agerpres) —La 
Ulan Bator au început convorbirile 
dintre delegațiile de partid și de 
stat conduse de Jambin Batmunh, 
secretar general al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P. Mongole, și 
de Todor Jivkov, secretar general 
al C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
care se află intr-o vizită oficială de 
prietenie în R.P. Mongolă. După 
cum transmite agenția B.T.A., s-a 
procedat- la un schimb de informa
ții asupra stadiului construcției so
cialiste în cele două țări, eviden- 
țiindu-se modalitățile extinderii in 
continuare a raporturilor bilaterale 
pe multiple planuri. Părțile au rele
vat, pe de altă parte, necesitatea 
încetării cursei înarmărilor, întăririi 
păcii și securității internaționale, 
revenirii spre un curs pozitiv în re
lațiile internaționale, pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice.

Noi lupte în Liban
BEIRUT 3 (Agerpres). — După o 

perioadă de calm relativ, intervenit 
în urma acordului de încetare a fo
cului dintre milițiile șiite „Amal" și 
combatanți palestinieni, luni au fost 
reluate luptele în zona taberelor de 
refugiați palestinieni'din sudul capi
talei libaneze. Perioada de încetare 
a focului a permis formațiunilor de 
Cruce Roșie să evacueze răniții de la 
taberele Sabra,. Shatila și Bourj Ba- 
rajneh, informează agențiile Reuter 
și Associated Press.

Pe de altă parte, la Beirut a avut 
loc o reuniune a Comitetului militar 
cvadripârtit de securitate, care a 
discutat modalitățile de redeschidere 
a punctelor de trecere intre cele 
două sectoare, de est și de vest, ale 
orașului. Surse oficiale citate de a- 
gențiile menționate au anunțat că s-a. 
hotărit ca marți să se deschidă unul 
din cele șase puncte principale de 
trecere și' să continue eforturile de 
reducere a tensiunii în această zonă.

In sudul Libanului, forțele israe- 
liene de ocupație au efectuat raiduri 
in localitatea Majdel Silm, aruncînd 
în aer trei clădiri și arestind 40 de 
persoane.

*

*

*

*

*
*
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agențiile de presa
pe scurt

REUNIUNEA CONSILIULUI O.N.U. PENTRU NAMIBIA. La Viena 
au început luni lucrările unei reuniuni speciale a Consiliului O.N.U. pen
tru Namibia, care va acorda, o atenție deosebită elaborării de măsuri mai 
eficiente pentru aplicarea in practică- a rezoluțiilor și deciziilor O.N.U. 
cu privire la acordarea' independenței poporului namțbian. Președintele 
consiliului, , reprezentantul permanent al Guyanei,. a arătat, in numele 
acestui organism al O.N.U., că respinge cu hotărire încercările regimului 
rasist de la Pretoria de a.impune--în Namibia 'un guvern-marionetă.

ÎNTREVEDERE LA BELGRAD.
Luni au avut loc convorbiri intre 
președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, Radovan Vlaikovici, și 
președintele Kenyei, Daniel Arap 
Moi, care se află in vizită in Iu
goslavia — relatează agenția Tan- 
iug. Cu acest prilej a fost subli
niată rțezvoltarea cu succes a rela
țiilor bilaterale și a fost reafirmată 
poziția Iugoslaviei și Kenyei potri
vit căreia țările nealiniate trebuie 
să aibă o contribuție mai mare la 
soluționarea problemelor care pre
ocupă in prezent omenirea.

CONFERINȚA DE LA DAR ES 
SALAAM. La încheierea Conferin
ței internaționale privind pacea și 
securitatea in sudul Africii au 
fost adoptate mai multe rezoluții,

Iri care se cere statelor africane să - 
întărească sancțiunile economice 
împotriva regimului de Ta Pretoria. ■ 
Se cere, .totodată, coordonarea mai 
strinsă a eforturilor statelor conti
nentului in lupta pentru eliberarea 
Namibiei și eliminarea apartheidu
lui din Republica Sud-Africană.

REFORMA AGRARA. Luind 
cuvintul la încheierea conferinței 
consacrate problemelor reformei 
agrare din Portugalia, desfășurată 
la Evora, secretarul general al 
Partidului Comunist Portughez, Al
varo Cunhal, a apreciat prefacerile 
democratice de la sate drept cea 
mai importantă cucerire revoluțio
nară a poporului. Vorbitorul a con
damnat, totodată, o serie de acțiuni 
împotriva economiei cooperatiste, 
informează agenția T.A.S.S.

DUPĂ ALEGEREA PREȘEDIN
TELUI REPUBLICII PERU. în 
primul său mesaj adresat națiunii, | 
președintele ales al Republicii 
Peru, Alan Garcia Perez, a lansat t 
tuturor peruanilor apelul de a-și 
uni eforturile in vederea depășirii • 
dificultăților cu care se confruntă . 
in prezent țara — informează 
agenția Prensa Latina. El a rele- | 
vat că viitorul guvern va acționa 
în direcția ordonării vieții econo- I 
mico-sociale, pentru a pune bazele I 
unei societăți a bunăstării și drep- 
tații sociale. Alan Garcia Perez va • 
prelua oficial funcția de șef al sta
tului la 23 iulie.

TORNADE DEVASTATOARE. . 
Guvernatorii statelor americane 
Pennsylvania și Ohio au decfetai ‘ 
starea de urgență și au solicitat aju- . 
toare federale, după violentele tor- I 
nade care au devastat vineri aceste 1 
regiuni, provocind moartea a cel 
puțin 87 de persoane, sute de răniți I 
și pagube materiale de citeva mill- I 
oane de dolari. Serviciile de urgen
ță califică aceste tornade drept ■ 
„cele mai distrugătoare din 1854 și I 
pină in prezent". I

REZERVELE DE DEVIZE ALE I 
ISRAELULUI s-au diminuat in | 
luna mai cu 61 milioane dolari, 
ajungînd la 2,025 miliarde de do- i 
lari, s-a anunțat la Tel Aviv. 
Aceasta este cea mai mare scăde- • 
re din ultimele trei luni a rezer- . 
velor de devize ale Israelului, care 
trece in prezent printr-o puterni- | 
că criză economică.

Posibilități largi de extindere a raporturilor 
prietenești româno-finlandeze

„România și Finlanda au colaborat 
și colaborează fructuos in cele mai 
diferite domenii, in cadrul unor rela
ții tradiționale bune". „Finlanda și 
România și-au adus o contribuție co
mună importantă la dezvoltarea pro
cesului de creștere a increderii pe 
continentul nostru și in lume". „Noi, 
aici, in Finlanda, cunoaștem foarte 
bine activitatea intensă a președinte
lui Nicolae Ceaușescu pentru dezar
mare și pace, ideile și acțiunile dom
niei sale pentru crearea de zone 
denuclearizate, in Balcani, in nor
dul și centrul Europei, ca și in alte 
regiuni ale planetei..."

Consens asupra caracterului pozi
tiv, reciproc avantajos a! multiplelor 
raporturi dintre cele două țări și po
poare, stabilite ca urmare a dialogu
lui la nivel înalt, convingerea că 
apropiatele convorbiri româno-fin
landeze vor duce la ridicarea lor pe 
o treaptă superioară, contribuind 
semnificativ la întărirea păcii și în
țelegerii in lume, cuvinte de înaltă 
apreciere la adresa politicii de pace, 
înțelegere și colaborare promovate cu 
tenacitate și consecvență" de pre
ședintele României — iată ceea ce se 
poate desprinde, sintetic, din opiniile 
unor personalități ale vieții politice, 
economice și obștești consemnate, la 
Helsinki, în aceste zile, in preajma 
vizitei de stat pe care, la invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, o va în
treprinde în România președintele 
Finlandei, Mauno Koivisto, împreună 
cu doamna Tellervo Koivisto.

„Cu numai două săptămini in urmă 
— ne spune directorul Direcției eco
nomice a Ministerului Afacerilor Ex
terne, TEPPO TAKALA — s-au în
cheiat lucrările Comisiei mixte româ
no-finlandeze de cooperare econo
mică. Cu acest prilej am trecut in 
revistă nivelul actual al relațiilor 
economice dintre țările noastre și 
perspectivele dezvoltării lor. con- 
statind împreună că stadiul de dez
voltare atins de economiile in plin 
progres ale celor două țări asigură 
condiții excelente pentru diversifi
carea și amplificarea sortimentelor și 
cantităților de produse ce fac obiec
tul colaborării noastre. în cadrul lu
crărilor Comisiei mixte au fost cău

tate noi modalități de dezvoltare a 
raporturilor economice dintre cele 
două țări, acordihdu-se o atenție deo
sebită cooperării pe termen lung și 
conlucrării pe terțe piețe. România și 
Finlanda dispun, de largi posibilități 
pentru a conlucra mai strinș în in
dustria prelucrării lemnului, con
strucțiilor, a extracției și prelucrării 
metalelor neferoase. Apropiata, vizită 
a președintelui Mauno Koivisto in 
România are, sub acest unghi, o im
portanță deosebită și nutrim convin
gerea că in convorbirile cu președin
tele Nicolae Ceaușescu vor Ji identi
ficate cele mai bune soluții pentru

nubiana". O colaborare bună, ceea ce 
constituie o bază pentru amplifi
carea ei și in alte domenii decit si
derurgia, chimia și metalele nefe
roase".

Importanța politică deosebită ce se 
acordă noului dialog la cel mai înalt 
nivel româno-finiandez a fost reliefa
tă și la intilnirea avută cu CHARLES 
MURTO, directorul Direcției politice 
a Ministerului. Afacerilor Externe : 
„înainte de toate, aș vrea să subli
niez că apropiata vizită pe care pre
ședintele Mauno Koivisto o face în 
România este a treia intilnire la cel 
mai inalt nivel româno-finiandez.

înaltă prețuire eforturilor de pace, 
acțiunilor și inițiativelor președinte
lui Nicolae Ceaușescu. „Noi cunoaș
tem foarte bine eforturile României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
rolul important al domniei sale in 
lupta pentru dezarmare, pentru denu- 
clearizare, pentru creșterea increde
rii intre state. In acest sens, noi apre
ciem in mod deosebit activitatea 
României la Conferința de la 
Stockholm, unde, ca de altfel și In 
alte foruri internaționale, delegațiile 
română și finlandeză au conlucrat 
foarte bine, aducindu-și o contribuție 
comună importantă la dezvoltarea

Declarații ale unor personalități ale vieții 
politice și economice din Finlanda

impulsionarea colaborării noastre 
economice".

Aceeași încredere in posibilitățile 
de adîncire a relațiilor economice am 
intîlnit-o și in discuția cu PERTTI 
BERG, directorul general al uneia 
dintre cele mai -mari companii fin
landeze, specializată în producția de 
oțel, Starckjohann — Telko Oy 
din Lahti, conducătorul Asociației 
comerciale Finlanda—România. „Sint 
sigur că apropiatele convorbiri din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mauno Koivisto vor 
contribui la dezvoltarea schimburilor 
economice dintre România și Fin
landa", a arătat interlocutorul, apre
ciind, în continuare, că există posi
bilități largi, încă insuficient folosite, 
atît în domeniul relațiilor bilaterale, 
cit și pe terțe piețe și subliniind in
teresul companiei sale în valorifi
carea acestora. „In prezent, aproxi
mativ 25—30 la sută din totalul im
porturilor noastre din România sini 
oțeluri și produse siderurgice, in ge
neral. Dar România are un potențial 
economic important, bine cunoscut 
aici, cum ar fi, in special industria 
chimică, a maselor plastice, sectoare 
specifice și activității companiei noas
tre. Dintre firmele românești cu care 
colaborăm, principalele sini „Metal- 
importexport", „Chimimport" și „Da

Convorbirile la cel mai inalt nivel au 
contribuit hotăritor la dezvoltarea 
bunelor raporturi dintre țările noas
tre. Relațiile politice sint tradițional 
bune. Intre țările noastre există și un 
cadru corespunzător de acorduri, care 
creează condiții favorabile pentru a 
dezvolta și. pe mai departe colabo
rarea. Bunele relații politice sint 
completate cu extinse raporturi cultu
rale și creșterea schimburilor eco
nomice. In domeniul raporturilor cul
turale, un rol important îl are Aso
ciația de prietenie România—Fin
landa, iar turismul contribuie la o 
mai bună cunoaștere a celor două 
țâri și popoare.-Sînt convins că vizita 
de stat a președintelui Mauno 
Koivisto va deschide noi perspective 
relațiilor prietenești dintre România 
și Finlanda. Vizita, precum și rela
țiile noastre constituie dovezi grăi
toare ale faptului că două țări pot 
avea raporturi bune Intre -ele, cu 
toate că au sisteme sociale diferite. 
Vizita va oferi, de asemenea, posibi
litatea de a face un schimb de vederi 
complex asupra problemelor interna
ționale".

Conturînd direcțiile de acțiune ale 
activității externe finlandeze în aria 
actualelor probleme internaționale, 
interlocutorul a apreciat consecvența 
politicii externe a României, dînd o

procesului de creștere a încrederii pe 
continentul nostru și in lume".

Aceleași cuvinte de caldă apreciere 
și prețuire pentru principialitatea și 
spiritul constructiv al politicii exter
ne a României in abordarea și solu
ționarea problemelor majore ale con
temporaneității, pentru activitatea 
neobosită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în apărarea păcii și în
lăturarea pericolului nuclear, pentru 
dezvoltarea unor relații de prietenie 
și colaborare între toate -țările lumii 
le-am consemnat cu satisfacție și din 
discuțiile purtate cu parlamentari 
finlandezi.

„Noi, aici, In Finlanda — ne spu
ne ESKO AHO, reprezentant al 
Partidului de Centru — cunoaștem 
activitatea intensă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și urmărim cu 
mare interes acțiunile și inițiativele 
domniei sale pentru pace și dezarma
re și, in acest cadru, eforturile pentru 
crearea unei zone denuclearizate tn 
Balcani, ca și sprijinul României 
pentru realizarea unor asemenea zone 
in nordul și centrul Europei. In Fin
landa există o părere unanimă pen
tru crearea unei zone denuclearizate 
In nordul Europei. Știm că realizarea 
este dificilă, dar obiectivul este 
același pentru toate partidele, lată 
pentru ce sprijinim ideile ,și acțiunile

președintelui Nicolae Ceaușescu, In 
acest sens. Cunoscind politica externă 
a României ne simțim mai apropiați, 
avind preocupări comune".

. împărtășind același punct de vede
re, reprezentantul Partidului Social- 
Democrat, PEKKA MYLLYNIENI, 
ne-a declarat : „Desigur, intilnirea 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mauno Koivisto are un rol pozitiv, 
in primul rind pentru extinderea și 
diversificarea raporturilor de co
laborare și cooperare dintre țările 
noastre. Cei doi președinți vor discu
ta și despre crearea de zone denu
clearizate și din acest punct de vede
re am dori ca această intilnire ro
mâno-finlandeză la cel mai înalt 
nivel să reprezinte o contribuție la 
asigurarea păcii pe plan mondial. 
Pacea este un domeniu unde românii 
și finlandezii au aceleași obiective, 
iar Conferința de la Stockholm, de 
exemplu, are nevoie de contribuția 
României și Finlandei".

Pe aceeași linie se înscrie și de
clarația reprezentantului Uniunii De
mocrate a Poporului, VEKKO SAAR- 
TO : „Avem toată admirația pen
tru eforturile de pace, și . dezarmare 
ale președintelui României și sint 
convins că vizita președintelui Mauno 
Koivisto, convorbirile pe care le va 
purta la București cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, impulsionind dez
voltarea raporturilor româno-finlan
deze pe multiple planuri — politic, 
economic, cultural — va contribui, 
totodată, la consolidarea păcii in 
lume, la realizarea unei politici de 
încredere și înțelegere intre state".

Sînt toate acestea mărturii grăi
toare ale interesului major al opiniei 
publice finlandeze față de noua întîl
nire la nivel inalt româno-finlandeză, 
ale convingerii că ea va contribui la o 
mai bună cunoaștere și apropiere în
tre cele două țări și popoare, la 
deschiderea de noi orizonturi ra
porturilor reciproce și ridicarea lor 
pe o treaptă superioară, punind, în 
același timp, tn lumină prețuirea șl 
considerația de care se bucură in țara 
prietenă România socialistă, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Valentin PAUNESCU
Helsinki, 3 iunie
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lor tuturor guvernelor, ale opiniei l 
publice din țările semnatare, in- ’ 
clusiv ale sindicatelor, în vederea ț 
transpunerii în viață a prevederi-1 
lor acestui document in interesul ‘ 
dezvoltării cooperării și întăririi l 
securității in Europa și în lume.

VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR

Să fie salvgardată pacea,
să înceteze cursa înarmărilor!

înarmările adîncesc tensiunea internațională
SANTO DOMINGO 3 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a con
damnat „cursa înarmărilor, care 
adîncește tensiunile internaționale 
și duce la accentuarea subdezvol
tării" — transmit agențiile E.F.E. 
și Prensa Latina.

In cursul unei conferințe de pre
să organizate ia Santo Domingo, 
cu prilejul vizitei în Republica 
Dominicană. Perez de Cuellar a 
condamnat, de asemenea, „atacu-

rile la adresa suveranității națio
nale a statelor, întreprinse în mod 
deschis sau deghizate sub forma 
unor presiuni politice, economice 
sau financiare". „Orice intervenție 
deschisă sau mascată în treburile 
interne ale unei țări din partea 
alteia amenință stabilitatea mon
dială și încalcă dreptul la autode
terminare al popoarelor, care con
stituie baza legitimității statelor", 
a spus secretarul general al O.N.U.

Poziție în favoarea evacuării rachetelor 
cu rază medie de acțiune

BONN 3 (Agerpres).— Consiliul 
municipal din Marbach (1—i„l 
Baden-Wiirttembergj a hotărit pro
clamarea orașului drept zonă fără 
arme nucleare, anunță agenția 
T.A.S.S. Hotărîrea consiliului in
terzice amplasarea și depozitarea 
de orice fel de arme de extermi
nare în masă în oraș. Totodată, 
membrii consiliului municipal au 
aderat la cererea populației din 
Heilbronn ca rachetele nucleare cu 
rază medie de acțiune să fie eva
cuate de pe teritoriul R.F.G.

într-o rezoluție adoptată în una
nimitate în cadrul intîlnirii de Ia 
Neuss a conducerii Partidului Li- 
ber-Democrat, membru al coaliției

guvernamentale din R.F. Germa- 
(land’ul nia, este criticată Inițiativa de 

. Apărare Strategică, proiect militar 
al S.U.A., cunoscut mai ales sub 
denumirea „războiul stelelor", in
formează agenția D.P.A. Totodată, 
rezoluția se pronunță pentru par
ticiparea R.F.G. la proiectul „Eu
reka" privind dezvoltarea tehnolo
giilor de virf vest-europene în ve
derea eliminării decalajului exis
tent în acest domeniu între .Eu
ropa occidentală și S.U.A.

In sfîrșit, documentul conducerii 
P.L.D. subliniază 
piedicării cursei 
spațiul cosmic și 
teia pe .Pămînt.

necesitatea im- 
înarmărilor in 

a încetării aces-

Prin acțiune unită, popoarele pot impune dezarmarea
HELSINKI 3 (Agerpres). — La 

Helsinki s-au deschis lucrările ce
lui de-al XIV-lea Congres al Sin
dicatului lucrătorilor de la căile 
ferate din Finlanda, la care iau 
parte peste 300 de delegați din în
treaga țară. In discursul inaugural, 
P. Vyinanen, președintele Confe
derației Sindicatelor din Finlanda, 
a declarat că una din sarcinile de 
bază ale mișcării sindicale finlan
deze o constituie acțiunea hotăriță 
pentru pace. înțelegere și colabora
re între popoare, pentru oprirea 
cursei înarmărilor. în primul rind

a Înarmărilor nucleare, și realiza
rea unor măsuri practice în sfera 
dezarmării. Vorbitorul a subliniat 
că cea de-a zecea aniversare a 
semnării Actului final de la Hel
sinki, care va fi marcată la 1 au
gust a.c.. trebuie să constituie un 
prilej pentru mobilizarea eforturi-

Dramaticul scenariu al iernii nucleare
Noi cercetări științifice dezvăluie consecințele 

dezastruoase ale unei conflagrații atomice
tn timp ce la Geneva se desfă

șoară noi negocieri de dezarmare, 
studiile întreprinse In ultimul 
an asupra a ceea ce cercetătorii 
numesc „iarna nucleară" au căpă
tat un relief particular; în ultimele 
luni, ordinatoarele cele mai puter
nice ale marilor laboratoare ameri-- 
cane lucrează din plin pentru a. 
afla cu precizie ce s-ar intimpla. iti 
atmosferă după un război atomic. 
Constatările acestor cercetări sint 
elocvente :

Emisfera nordică s-ar afla, timp 
de mai multe luni, într-un amurg 
permanent; in plină vară, tempe
ratura ar scădea in Europa la mi
nus 20 de grade Celsius. întreaga 
vegetație cunoscută in prezent ar 
fi distrusă, iar cerul ar fi acoperit 
de o pătură de nori. Fără nici un 
dubiu, ar fi de ajuns să se foloseas
că numai 10—20 la sută din actualul 
arsenal nuclear — adică 2 000—3 000 
de-bombe — pentru ca omenirea 
să fie lipsită, în proporție de 90 la 
sută, de razele solare pe care le 
primește in mod normal.

Potrivit calculelor, explozia în
cărcăturilor nucleare ar avea ca e- 
fect răspindirea in atmosferă a 
1—1,5 miliarde tone de praf. Mai 
intri, praf provenind de la ex
ploziile proprjy-zise ; peste 2 000 
de ciuperci atomice, care ar antre
na imediat către cer cenușa prove
nită din distrugerea celor mai mari 
orașe ale planetei. Apoi ar fi praful 
care ar proveni din uriașele incen
dii provocate de bombardamente. 
Se estimează că va fi calcinată o 
suprafață acoperită cu vegetație in- 
sumînd peste uh milion de kilome
tri pătrați, urmind să treacă mai 
multe zile pină la stingerea incen
diilor.

In citeva zile, particulele împrăș
tiate în atmosferă vor face ca tem
peratura să scadă cu 30 de grade 
in raport eu valorile normale ; 
mai intii, particulele purtate de 
ciupercile atomice vor urca la pes
te 10 000 m altitudine și se vor în
veli cu gheață. Devenite, astfel, 
tot atitea oglinzi minuscule, ele ar 
reflecta in direcție opusă Pământu
lui o parte enormă a razelor solare. 
Apoi, alte particule de praf — re
zultate din incendii — ar fi purtate 
ceva mai jos, la 4 000—5 000 m.

absorbind o parte importantă din 
energia solară.

Rezultatul ar fi că in trei — pa
tru zile s-ar lăsa pe Pămint un 
amurg continuu, datorat unui nor 
uriaș, care ar' cuprinde, treptat, în
treaga sau aproape toată planeta.

Furtuni uriașe, rezultind din de
reglarea generală a circulației at
mosferice, ar marca începutul- pro
cesului. Foarte curind, zăpada ar 
cădea fără încetare. Dincolo de 
consecințele foarte rapide care vor 
apărea pentru vegetație, această 
glaciațiune brutală riscă să deci
meze cele citeva sute de milioane 
de oameni care ar fi scăpat de e- 
fectele imediate ale conflictului; 
aruncați într-o iarnă teribili (toa
te fluviile din regiunile temperate 
ar fi blocate de ghețuri, toate 
punctele de apă ar dispărea sub 
mai mulți metri de gheață, ar 
ninge pînă în Florida), supraviețui
torii ar trebui să facă față unor 
uragane îngrozitoare, mai ales in 
vecinătatea oceanelor, și ele puter
nic perturbate. Cercetătorii consi
deră că, din cauza răcirii intense a 
atmosferei, nivelul mărilor ar tinde 
să scadă, ghețurile polare acumu- 
lindu-se la cei doi poli.

Pentru moment, nimeni nu poa
te anticipa pină unde se va pre
lungi această evoluție. Se pare că 
singura șansă autentică de supra
viețuire este legată de anumite re
giuni din emisfera sudică, unde va
lul de frig și norul de particule ar 
fi mai puțin intense decit în altă 
parte. Dar se pune întrebarea dacă, 
chiar in aceste zone relativ cruța
te, schimbările de temperatură care 
ar afecta global atmosfera nu ar 
provoca ploi torențiale, de natură 
să împiedice orice culturi agricole, 
timp de mai multe luni sau mâi 
mulți ani...

In sfîrșit, ca o ultimă consecință 
a „iernii nucleare", pătura de ozon 
care ne protejează — la mare alti
tudine — fontra razelor ultraviole
te venind de la Soare ar fi de ase
menea distrusă sau cel puțin re
dusă cu 70—80 la sută. Pentru pla
netă, aceasta ar reprezenta per
spectiva unei „sterilizări" aproape 
totale...

Aceasta ar fi dramatica „iarnă 
nucleară". (Agerpres).

După gravele incidente de pe stadionul „Heysel“ din Bruxelles
Declarația primului ministru al Marii Britanii

LONDRA 3 (Ager
pres). — Primul mi
nistru al Marii Brita
nii, Margaret That
cher, a anunțat luni 
măsuri severe pentru 
combaterea violenței 
pe stadioanele de 
fotbal britanice, in 
urma tragediei de 
miercurea trecută de 
la Bruxelles.

Intr-o declarație fă
cută in fața Camerei

BERNA 3 (Agerpres). 
— Comitetul executiv 
al Uniunii Europene 
de Fotbal Asociație 
(U.E.F.A.), întrunit de 
urgență la Basel (El
veția), a analizat si
tuația gravă care s-a 
produs, miercuri sea
ra, pe stadionul Hey- 
sel, din Bruxelles, 
înaintea desfășurării 
finalei „Cupei campio
nilor europeni" la 
fotbal între echipele 
Juventus Torino și 
F.C. Liverpool. După 
cum se știe, incidente-

Comunelor, Thatcher 
a spus că „pentru ca 
fotbalul să supravie
țuiască, ca sport, sint 
necesare schimbări 
fundamentale". Primul 
ministru a arătat că 
guvernul va prezenta 
vara aceasta un pro
iect de lege prin care 
se interzic băuturile 
alcoolice in jurul și in 
interiorul arenelor de 
sport, iar imputernîci-

Mâsuri ale U.E.F.A.
le violente care s-au 
declanșat tn tribune 
intre suporterii celor 
două echipe s-au sol
dat cu 38 de morți 
(31 italieni, 4 belgieni, 
2 francezi și 1 brita
nic) și. 454 de răniți.

La sfirșitul dezbate
rilor, Comitetul execu
tiv al U.E.F.A. a ho
tărit suspendarea, pe o 
perioadă nedetermi
nată, a cluburilor en
gleze de fotbal din 
toate cupele europene 
și aplicarea de „sanc
țiuni deosebite" pen-

rile politiei vor fi spo
rite pentru a se putea 
controla accesul spec
tatorilor. Pe unele sta
dioane se vor instala 
circuite de televiziu
ne interioare pentru 
urmărirea comportării 
suporterilor. Se pre
conizează, de aseme
nea, instituirea de le
gitimații de membri ai 
diverselor cluburi de 
fotbal.

tru F.C. Liverpool, 
sancțiuni ce vor fi ho- 
tărite de către Comi
sia de disciplină a 
U.E.F.A. Pe viitor vor 
fi luate noi măsuri 
pentru întărirea secu
rității pe stadioane și 
In împrejurimile aces
tora. De asemenea, 
urmează să se ia o 
hotărire ~ț în legătură 
cu participarea echi
pei naționale engleze 
la viitorul campionat 
european de fotbal, 
relevă agențiile France 
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