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într-o ambianță de cordialitate, înțelegere și stimă reciprocă, reflectînd 

cursul ascendent al raporturilor prietenești româno-turce, ieri au continuat

DINTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Șl PREȘEDINTELE KENAN EVREN

1

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Turcia, Kenan 
Evren. au continuat, miercuri, 12 
iunie, la stațiunea Neptun, convorbi
rile începute la București.

Cu acest prilej s-au examinat 
aspecte esențiale ale vieții politice 
mondiale.

A fost .. subliniată preocuparea 
României ș’t Turciei față de situația 
deosebit de complexă și gravă exis
tentă in lume, relevindu-se că, în 
aceste împrejurări, este imperios ne
cesar ca toate statele, indiferent de 
orinduirea lor socială, să conlucreze 
strîns și să acționeze hotărit pentru 
a se pune capăt evoluției periculoase 
a evenimentelor spre confruntare și 
război, pentru afirmarea politicii de 
destindere, înțelegere și colaborare 
între națiuni.

Schimbul de vederi a pus în evi
dență faptul că problema fundamen
tală a epocii noastre o constituie 
oprirea cursei înarmărilor, îndeosebi 
a celor nucleare, înfăptuirea dezar
mării și asigurarea păcii.

S-a arătat că România și Turcia 
acordă o atenție deosebită negocie
rilor sovieto-americane de la Gene

CONVORBIRILE

TOVARĂȘUL NICOLAE CHUȘlStU
a primit delegația Grupului parlamentar de prietenie Japonia-România

va. considerind că trebuie depuse 
toate eforturile — și de o parte, și 
de alta — pentru ca acestea să duca 
la realizarea unor acorduri reale pri
vind armele nucleare și cosmice.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reliefat, și de această dată, însem
nătatea inițiativelor Uniunii Sovie
tice privind instituirea unui morato
riu unilateral, precum și a propune
rilor mai recente în legătură cu sis
tarea, pe timpul tratativelor, a orică
ror experiențe nucleare. Totodată, a 
apreciat că se impune ca și Sta
tele Unite ale. Americii să răspundă 
în mod corespunzător pentru a se 
ajunge la înțelegeri reciproc accep
tabile privind încetarea amplasării 
armelor nucleare și a oricăror ex
periențe cu astfel de arme, oprirea 
militarizării Cosmosului.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat necesitatea ca toate țările 
europene, indeosebi țările din cele 
două alianțe militare — N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia — să-și 
aducă o . contribuție activă la suc
cesul negocierilor de la Geneva, la 
soluționarea acestor probleme, care 
privesc nemijlocit viața și pacea po

poarelor de pe continentul nostru 
și din întreaga lume.

în acest context s-a relevat necesi
tatea intensificării conlucrării in 
cadrul conferințelor’ și organismelor 
internaționale consacrate dezarmării.

în timpul convorbirilor a fost evi
dențiată necesitatea rezolvării, prin 
mijloace pașnice, a stărilor de în
cordare și conflict, a tuturor dife
rendelor dintre state,

Abordindu-se probleme actuale 
ale situației economice mondiale, 
s-a reafirmat necesitatea de a se 
ajunge cit mai curind la negocieri 
concrete, reale, în cadrul O.N.U., 
între țările in curs de dezvoltare și 
cele dezvoltate, in vederea regle
mentării globale și echitabile a 
problemelor subdezvoltării, ale dato
riilor externe extrem de mari care 
împovărează țările sărace, de a se 
acționa pentru reducerea decalajelor 
dintre țările dezvoltate și cele in 

ALTE MOMENTE ALE VIZITEI
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curs de dezvoltare, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

A fost subliniată importanța parti
cipării active și egale a tuturor sta
telor la soluționarea justă și dura
bilă a problemelor complexe ce con
fruntă omenirea.

Convorbirile au decurs într-o at
mosferă de cordialitate și prietenie, 
de înțelegere și stimă reciprocă.

*■
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, s-a re- 
întîlnit, miercuri, in stațiunea 
Neptun, în cadrul unui dineu, cu 
președintele Republicii Turcia, Ke
nan Evren)

Cu acest prilej, cei doi șefi de stat 
au continuat schimbul de păreri in 
probleme de interes comun.

Dineul s-a desfășurat într-o am
bianță de cordialitate și prietenie.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri dimi
neața, delegația Grupului parlamen
tar de prietenie Japonia—România, 
condusă de Osamu Inaba, membru al 
Camerei Reprezentanților, președin
tele grupului, care, la invitația Gru
pului parlamentar pentru relațiile de 
prietenie România — Japonia, face 
o vizită in țara noastră.

In numele său și al membrilor de
legației, Osamu Inaba a exprimat 
profunda satisfacție de a fi primiți 
de președintele Nicolae Ceaușescu și 
a mulțumit călduros pentru invita
ția de a întreprinde o vizită in 
România, care le-a oferit prilejul de 
a cunoaște nemijlocit din realizările 
obținute de poporul român pe calea 
propășirii economice și sociale. Con
ducătorul delegației a dat expresie 
înaltei aprecieri de care se bucură 
în Japonia politica externă realistă 
și consecventă a României, inițiati
vele președintelui Nicolae Ceaușescu 
în problemele păcii și dezarmării, în
tăririi securității și independenței 
naționale, extinderii conlucrării din
tre popoare.

In timpul Întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă de cordialitate, s-au 
evocat relațiile prietenești dintre

PLANUL LA EXPORT -
realizat ritmic, la tiu nivel calitativ superior!

în spiritul orientărilor și sarcinilor subliniate Ia re
centa ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
l'.C.lt. de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din toate sectoarele 
de activitate, în frunte cu comuniștii, au datoria să ac
ționezi;. cu fermitate șt răspundere, pentru, realizarea 
ritmică, integrală și la un nivel calitativ superior a pro
ducției fizice planificate și,, cu prioritate, a celei desti
nate exportului. Măsurile tehnice și organizatorice care 
se iau in acest scop trebuie să asigure toate condițiile 
necesare pentru ca fiecare contract încheiat cu parte
nerii externi să fie onorat exemplar, la termenele sta
bilite și chiar in avans, pentru ca produsele livrate să 
fie realizate la un inalt nivel calitativ.

Aplicind in practică indicațiile secretarului general al 
partidului, in fiecare unitate este necesar ca munca să 
fie astfel organizată îneît producția pentru export să

fie lansată din timp în fabricație și realizată cu priori
tate. O atenție deosebită trebuie acordată, totodată, 
îmbunătățirii aprovizionării tehnico-materiale, asigu
rării tuturor condițiilor pentru desfășurarea normală a 
•producției. Experiența multor unități economice de
monstrează că cele mai bune rezultate s-au. obținut 
acolo unde au fost înființate secții, ateliere, linii tehno
logice și formații de lucru specializate pentru producția 
destinată partenerilor de peste hotare.

Realizarea ritmică și integrală a planului Ia export, 
în condiții de înaltă calitate și eficiență, reprezintă o 
sarcină de mare răspundere muncitorească, un dome
niu de afirmare largă a capacității creatoare și compe
tenței profesionale a fiecărui colectiv. In grupajul de 
astăzi prezentăm experiența și cîteva concluzii ce se 
desprind din activitatea unor unități economice în do
meniul realizării planului la export.

TOATE CONTRACTELE - ONORATE LA TERMENELE PREVĂZUTE
Graficele de lucru și situațiile pe 

ansamblul unității, pe secții și ate
liere, activitatea intensă ce se des
fășoară la fiecare loc de muncă 
atestă că muncitorii și specialiștii 
de la întreprinderea „Independența" 
din Sibiu au înțeles pe deplin sar
cinile subliniate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., de a acționa cu toată fermi
tatea și răspunderea pentru îndepli
nirea ritmică, integrală și la un nivel 
calitativ superior a planului la pro
ducția fizică și, în mod special, a pla
nului la export.

— întregul colectiv este, intr-ade

România și Japonia, care au înre
gistrat în ultimii ani o continuă dez
voltare, prin transpunerea în viață 
a importantelor înțelegeri convenite 
la nivel înalt. Totodată, s-a apreciat 
că există largi posibilități de apro
fundare a legăturilor statornicite 
între cele două țări și a fost ma
nifestată dorința ca aceste bune ra
porturi să cunoască o extindere și 
mai largă in viitor, pe plan politic, 
economic, tehnico-științil'ic, cultural 
și în alte domenii. In acest cadru, 
s-a relevat rolul însemnat ce revine 
parlamentelor și parlamentarilor, 
precum și grupurilor parlamentare 
de prietenie din cele două țări in 
întărirea și amplificarea colaborării 
româno-japoneze, în mai buna cu
noaștere și apropiere dintre popoa
rele noastre, în interesul reciproc, al 
cauzei înțelegerii și cooperării între 
națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, u- 
nele aspecte ale situației politice 
mondiale. S-a apreciat că, în actua
lele împrejurări internaționale, de o 
deosebită complexitate și gravitate, 
se impune ca toate statele, indife
rent de orînduirea lor socială, toate 
popoarele să acționeze ferm pentru 
oprirea cursei primejdioase a înar
mărilor și trecerea la dezarmare, în 

văr, puternic mobilizat pentru spo
rirea producției destinate exportu
lui, ne spune tovarășul Mihai Găl- 
dcan, directorul întreprinderii. Re-

La întreprinderea 
„Independența" din Sibiu

zultatele obținute pînă acum sînt în 
general bune. în cele cinci luni care 
au trecut din acest an, toate con
tractele cu termene scadente au fost 
onorate exemplar, iar unele contrac
te din trimestrele III și IV, în va

primul rînd la dezarmare nucleară, 
pentru înlăturarea pericolului unei 
catastrofe nucleare ce planează asu
pra omenirii, pentru soluționarea 
prin mijloace pașnice a diferendelor 
dintre state.

O atenție specială s-a acordat fn 
timpul convorbirii problemelor eco
nomice la scară mondială, relevîn- 
du-se în acest context necesitatea 
de a se depune eforturi susținute 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
făurirea unei noi ordini economice 
mondiale, pentru instaurarea in 
lume a unui climat de destindere, 
securitate, încredere și colaborare 
rodnică între națiuni.

S-a subliniat, in același timp, că 
parlamentele pot și trebuie să-și a- 
ducă o contribuție sporită la solu
ționarea constructivă a marilor pro
bleme ce confruntă omenirea, la în
făptuirea idealurilor de pace, liber
tate, independență și progres ale tu
turor națiunilor.

La întrevedere au participat 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, Florin Teodor 
Tănăsescu, președintele Grupului 
parlamentar de prietenie România 
— Japonia.

A fost de față Masanari Ozaki, 
ambasadorul Japoniei la București.

loare de 25 milioane Iei, s-au exe
cutat in devans. Totuși, ințelegeîn că 
trebuie făcut și mai mult pentru pro
movarea pe scară cit mai largă a 
exportului. De altfel, în luna iunie, 
volumul planificat al producției des
tinate exportului este cu 10 la sută 
mai mare față de luna precedentă, 
în plus, se diversifică și produsele 
pe care trebuie să le realizăm : 
utilaje metalurgice pentru turnăto
rii și laminoare, utilaje pentru con
strucții și produse refractare, elec- 
trofiltre, concasoare, granulatoare și

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii”

(Continuare în pag. a Il-a)
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V ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ
- democrația actului constructiv

Străbateam de cîteva ore 
străzile Drobetei-Turnu Se
verin. Mi-a arătat locul 
vechilor cartiere — astăzi 
amintire a celor mai virst- 
nici, mi-a descris cum se 
înfățișa plaiul Cloșanilor 
în prag de an 1965.

— Era un cîmp — spu
nea — mai erau tranșee 
rămase de cînd orășenii 
noștri și ostașii, in August 
1944. i-au înfruntat cu arma 
în mină pe hitleriștii care 
năvăleau dinspre Balota. 
A curs mult singe aici, ca 
peste tot in țară, pentru 
libertatea de astăzi. în 
pereții acestor tranșee s-au 
înfipt temeliile combina
tului de industrializare a 
lemnului și ale celui de 
celuloză și hirtie. Asta 
spune totul, spune mai 
mult decit orice despre vo
ința noastră de a ne imbo- 
găti viața, de a da mereu 
noi puteți tării.

Povestește cu însuflețire 
Gheorghe Ilianu, vicepre
ședinte al consiliului popu
lar municipal, povestește 
frumos si de-abia am timp 
să-i rețin gindurile, ideile.

Pașii ne-au dus apoi spre 
cealaltă parte a orașului, 
spre hidrocentrala ..Porțile 
de Fier I“, unde. în toți 
acești ani. s-a construit 
platforma industrială a noii

uzine de vagoane, a nou
lui șantier naval...

— Spun că sînt noi. pen
tru că înainte de 1965 nici 
nu putea fi vorba să nu
mești atelierele modeste de 
reparat material rulant 
uzină ; și nici vechiul 
șantier naval, din care azi 
a rămas ca amintire doar o 
secție minusculă. Alături, 
în ultimii ani s-au con
struit întreprinderile de

parte a urbei de la Dună
re. urcăm pe schele, admi
răm toată valea fluviului 
și aglomerarea citadină de 
pe malul ei. armonios con
cepută. durată în linii ar
hitectonice pline de fante
zie. îndrăznețe. Ne intîlnim 
acolo, Ia «înălțime», cu 
maistrul Ion Girbea. Acesta 
își amintește începuturile — 
prin 1966 — ridicarea pri
mului bloc muncitoresc

REPORTAJ-ANCHETÂ

anvelope gigant și de apa
rate de măsură și control. 
Iar în nordul orașului se 
află acum în plină con
strucție un impunător com
binat chimic și marea cen
trală electrică de termofi- 
care de la Halînga. Totul 
a fost gindit și construit în 
mai puțin de două decenii. 
Si chiar orașul, el însuși, 
datorită acestui avînt in
dustrial. s-a reconstruit pe 
verticală. Să mergem să 
vedem și noul bulevard 
Tudor Vladimirescu. Ne 
vom întîlni cu constructo
rii. cu cei care, din anul 
1966, au pornit, de fapt, să 
schimbe fața orașului.

Și ne ducem și în acea

pentru cel de la ..va
goane".

— L-au plantat in Kisse- 
lef, cartier ale cărui case 
se săltau doar de o palmă 
de la pămint — spune.

— Nu ați lucrat la el ?
— Doar la finisaje. De- 

abia revenisem în , oraș. 
Pentru că. la fel ca multi 
alții de virsta mea. nea- 
vind aici de muncă, m-am 
dus la Reșița și m-am ca
lificat sudor. în 1956. Dar 
parcă numai aici s-au pe
trecut lucrurile așa ? Și în 
atîtea alte locuri din țară 
migrau oamenii spre cen
trele industriale mai pu
ternice. începusem să res
pirăm atmosfera primelor

cincinale, care puneau ba
zele industrializării socia
liste. In 1959 am trecut la 
..Electroputere". la loco
motive, deci mai aproape 
de casă. Apoi s-au deschis 
larg toate orizonturile, in 
1965, prin hotărîrile celui 
de-al IX-lea Congres al 
partidului. Pornise iureșul 
marilor construcții în în
treaga țară. Fiecare re
giune iși punea in valoare 
bogățiile, resursele, dind 
viată politicii partidului de 
repartizare judicioasă a 
forțelor de producție. Și 
oamenii erau chemați să 
dea ce au ei mai bun — 
voința de muncă, pregă
tirea, competența, bucu- 
rindu-se de noile posibili
tăți de afirmare a persona
lității lor. Am luat-o de la 
capăt, după ce m-am gîn- 
dit bine, m-am calificat și 
am devenit, așa cum visa
sem, constructor in urbea 
mea.

— Cîți ca Gîrbea și ca 
mine, care povestesc acum, 
sînt în țară? — ridică între
bare Gheorghe Ilianu. Sînt 
milioane. Au urcat pe sche
le la Iași, la Cluj, la Boto
șani, la Slobozia, la Con-

Dionisie ȘINCAN
(Continuare în pag. a IV-a)
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Vasta operă constructivă din acești ani, desfășurată 
pe temeiurile trainice ale industrializării, a transformat 
chipul tuturor localităților țării, mari și mici, punînd am
prenta urbanisticii moderne, a înfloritoarei civilizații 

socialiste

Măsuri deosebite pentru încheierea secerișului în cel 
mult 3—4 zile de la data începerii în fiecare unitate, 

pentru evitarea oricărei risipe

In cîmpiile Olteniei și Teleorma
nului, în alte zone din sudul țării, 
combinele au intrat în lanurile de 
orz. Căldurile din prima jumătate 
a lunii au grăbit coacerea orzului 
și este de așteptat ca de acum, cu 
fiecare zi, aria secerișului să se 
extindă. Cerința esențială, subli
niată stăruitor de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta plenară lăr
gită a Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi Apelor, 
este ca pretutindeni, în fiecare 
județ și în fiecare unitate agricolă, 
să se asigure, prin intreg ansamblul 
de măsuri privind organizarea și 
desfășurarea secerișului, strîngerea 
și depozitarea fără nici un fel de 
pierdere în cel mult 3—4 zile a re
coltei de orz și a celei de grîu în 
8—10 zile. (

De cea mai mare importanță 
pentru realizarea unor ritmuri sus
ținute la seceriș este ca pretutin
deni să se asigure funcționarea la

întreaga capacitate și fără întreru
pere a combinelor, mijloacelor de 
transport și a celorlalte mijloace 
mecanice repartizate. Pentru a- 
ceasta este absolut necesar ca în
treaga activitate să fie organizată 
în flux neîntrerupt, să nu se piar
dă nici o oră, astfel îneît de la 
identificarea lanurilor coapte și re
coltarea imediată a solei respec
tive și pînă la pregătirea solului 
și însămințarea culturilor duble să 
nu treacă mai mult de două zile.

Pe baza măsurilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv și a 
sarcinilor formulate de secretarul
general al partidului, organele și
organizațiile de partid, 
populare și conducerile 
agricole au datoria să

consiliile 
unităților 
acționeze

stăruitor pentru mobilizarea puter
nică a tuturor locuitorilor de la
sate la munca cîmpului, cu deose
bire la secerișul păioaselor, astfel 
îneît strîngerea și depozitarea re
coltei să se încheie cît mai repede 
și fără pierderi.

PAGINA A ll-A : relatări de la corespondenții noștri din
județele Dolj și Teleorman

j
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teleorman.- Jg recoltează concomitent tu însămînțarea culturilor duble

DQLJ: Masuri deosebite pentru evitarea oricărei pierderi

IN INTERESUL ECONOMIEI, AL NOSTRU, AL TUTUROR

CIT MM MULTE MATERIALE
k________________________________________________

RECUPERATE 
RECONDIȚIONATE 
REFOLOSITE

------------- VĂ INFORMĂM E>ESPKE: -------------

MĂSURI DE PERFECȚIONARE A ACTIVITATII DE COLECTARE 
A MATERIALELOR REFOLOSIBILE DE EA POPULAȚIE

în județul Dolj, cei dinții care 
au început recoltarea orzului sînt 
combinerii din . cooperativele agri
cole Sadova, Rast, Negoi, Catane, 
Dobrești, Bechet, Damian, Perișor, 
Ostroveni, Dăbuleni, Lișteava și 
Călărași.

Pornind de la indicațiile și e- 
xigențele formulate de secretarul 
general al partidului, s-a hotărît 
ca, in acest an, orzul să fie strins 
în două-patru zile, iar griul in 
opt-zece zile. Sînt create toate con
dițiile pentru a se realiza aceste 
viteze ? Da. Un prim argument : 
pregătirea campaniei de vară s-a 
desfășurat pe baza unui program- 
cadru, coordonat nemijlocit și în
făptuit, punct cu punct, de comi
tetul județean de partid. Activiștii 
de partid, specialiștii de la orga
nele agricole județene au primit 
responsabilități concrete, avind

în Cîmpia Burnasului a venit din 
nou vremea secerișului. Combinele 
au intrat in lanurile de orz ajunse 
la maturitate pe terenurile aparți- 
nînd cooperativelor agricole de pro
ducție din Crîngu, Turnu Măgurele, 
Islaz, Purani, Roșiori de Vede, Se- 
garcea-Deal, Țigănești și altele. Se 
lucrează in majoritatea consiliilor 
agroindustriale. Specialiștii contro
lează atent starea lanurilor și, la 
momentul potrivit, combinele sînt 
dirijate operativ în solele cu spice 
coapte. „Conform programului sta
bilit de comandamentul județean 
al agriculturii — ne spune tovară
șul Mihai Păduraru, inginer-șef al 
trustului județean al S.M.A. — ac
ționăm cu peste 130 formații com
plexe de mecanizare, urmărind co
relarea ritmului secerișului cu cel 
al transportului producției la ba
zele de recepție, cu eliberarea și 
pregătirea terenului, cu însămînțarea 
culturilor succesive de porumb, le

sarcina să urmărească stringerea la 
timp și fără pierderi a cerealelor 
păioase, pe baza graficelor întoc
mite pentru fiecare consiliu agro
industrial și unitate agricolă in 
parte și însămînțarea culturilor du
ble pe cel® peste 145 000 hectare, 
„ce trebuie pregătite și însămîn- 
țate in 48 de ore după recoltarea 
culturii premergătoare și nu mai 
tîrziu de 5 zile" — așa cum este 
prevăzut în programul special de 
măsuri întocmit de comitetul ju
dețean de partid. „Pe baza aces
tui program, am pregătit cele 2 419 
combine, 1 144 prese de balotat și 
3100 agregate, pentru însămînțat, 
precum și peste 1 100 echipamen
te de recuperare a plevei — ne 
spunea ing. Alexandru Marinescu, 
directorul Trustului județean 
S.M.A. Avind în vedere faptul că 
au sosit in ajutor combine din ju

gume și furaje. Pentru recoltarea 
in cel mai scurt timp a cerealelor 
păioase de pe întreaga suprafață de 
146 000 hectare — din. care orzul și 
orzoaica ocupă 36 360 hectare — au 
fost pregătite cu maximă atenție 
2 050 de combine și 1 070 prese de 
balotat. în același timp, vor fi fo
losite 690 agregate alcătuite din 
discuri și grape și 1 200 de semă
nători, pentru a pune bazele celei 
de-a doua culturi. întrucît în peri
metrele sistemelor de irigații se 
scontează să se obțină producții 
bune de cereale păioase, s-a luat 
măsura întrajutorării unităților 
agricole dintr-o serie de consilii 
agroindustriale, cum sînt Turnu 
Măgurele, Furculești, Purani, cu 
forțe mecanice din zona de nord a 
județului".

La C.A.P. din Crîngu, pină la ora 
prinzului, orzul fusese recoltat pe 
mai bine de 40 hectare din cele 200 
cultivate. în același timp, în urma 
combinelor, presele de balotat 

dețele Cluj și Sibiu, ne-am pre
văzut o viteză zilnică de pes
te 17 000 hectare. Au fost constituite 
în acest scop 191 de tabere mix
te pentru recoltarea cerealelor pă
ioase și însămînțarea culturilor du
ble, dotate cu ateliere mobile, pie
se de schimb, remorci-cisternă 
pentru alimentarea cu combustibil 
direct în cîmp, dormitoare mobi
le amenajate din remorci și auto
buze casate, iar conducerile uni
tăților asigură masa caldă mecani
zatorilor la cimp.

Pe ogoarele cooperativelor agri
cole din Sadova, Damian, Bechet 
și Dobrești, bunăoară, toate utila
jele lucrau în flux tehnologic. Nici 
o abatere de la programul și gra
ficul stabilite. Combinele erau su
pravegheate de Cercel Dumitru, in- 
ginerul-șef al S.M.A. Bechet. îl ve
dem modificînd reglajul combine

string paiele pentru a se crea ime
diat front de lucru în vederea pre
gătirii însămînțării celei de-a doua 
culturi. „în condițiile în care pe 
seama culturilor duble trebuie să 
recuperăm pînă la toamnă pierde
rile de recoltă la orz și grîu, pier
deri provocate de secetă — ne spu
ne președintele cooperativei, Pa- 
raschiv Rece — privim semănatul 
culturilor duble ca o campanie nor
mală de însămînțări, în care tre
buie aplicate ’întocmai normele 

. agrotehnice".
Da, acesta este, intr-adevăr, un 

exemplu de bună organizare. De 
altfel, așa cum am putut constata, 
în flux se lucrează și în cooperati
vele agricole de producție din Ți
gănești, Măgura, Cringeni, Islaz, 
unde secerișul orzului se desfășoa
ră acum cu intensitate. De mențio
nat este și faptul că taberele de 
cîmp, organizate la marginea la
nurilor, sînt dotate cu ateliere mo
bile, care dispun de sculele nece

lor de la o parcelă la alta. Ne ghi
cește întrebarea și ne spune : „Ta
lia joasă a orzului, care nu s-a 
dezvoltat uniform din cauza sece
tei, reclamă măsuri speciale de re
glare a combinelor, astfel incit nici 
un bob să nu se risipească și pa
iele să fie strînse pină la ultimul 
fir". Imediat după combine intrau 
presele de balotat și tractoarele 
pentru pregătirea terenului și a- 
poi semănătorile, care introduceau 
sub brazdă sămînța de porumb.

începînd de astăzi, recoltarea or
zului s-a extins in toate unități
le din sudul și centrul județului, 
urmînd ca în cîteva zile să încea
pă și în nordul județului, unde re
colta ajunge mai tîrziu la coacere.

Nicolae BĂBĂIĂU 
corespondentul „Scînteii"

sare, grupuri electrogene de sudu
ră și piese de schimb pentru re
medierea operativă a defecțiunilor.

La capătul unei sole cultivate cu 
orz, la C.A.P. Măldăeni, îl întîlnim 
pe inginerul Marin Nicolae, direc
torul S.M.A. Roșiori de Vede. în 
locul unui răspuns despre calitatea 
muncii mecanizatorilor, ne îndeam
nă mai întii să căutăm sub valurile 
de paie rămase in urma combine
lor eventualele spice nebătute sau 
boabele risipite. „Reglarea aparatu
lui de treier — ori de. cite ori este 
nevoie — menținerea unei viteze 
adecvate de lucru, controlul perma
nent al modului de funcționare a 
combinelor — ne spune — au dus 
la înlăturarea pierderilor de boabe, 
chiar și in aceste condiții cînd talia 
spicelor este mai mică decit 
de obicei".

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii“

Este cunoscut că, la indicația con
ducerii partidului, în aceste zile s-a 
trecut la intensificarea activității de 
colectare și valorificare a materiilor 
rel’olosibile, avîndu-se în vedere ma
rile rezerve existente în acest dome
niu, importanța deosebită a reciclă
rii materialelor pentru asigurarea 
resurselor materiale necesare unită
ților productive, pentru înfăptuirea 
programelor de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei.

Desigur, in acțiunea de recuperare 
a materialelor refolosibile rolul 
principal revine marii industrii, în
treprinderilor economice, acolo unde 
se utilizează materiile prime și unde, 
în urma proceselor tehnologice, re
zultă numeroase materiale revalori- 
ficabile. Deosebit de importantă este 
însă contribuția pe care pot —' și 
trebuie — să o aducă gospodăriile 
populației, aceasta cu atît mai mult 
cu cit în fiecare gospodărie se adu
nă și rămîn nefolosite destule bu
nuri uzate, ce nu mai fac trebuință, 
ca și diverse resturi metalice, chi
mice, textile, din hîrtie, sticlă, mase 
plastice, cauciuc ș.a.

Pentru desfășurarea în bune con
diții a activității de colectare a aces
tor materiale, răspunderi importan
te revin consiliilor populare, care 
coordonează întreaga activitate eco- 
nomico-socială din raza lor terito
rială. Pornind de la aceste cerințe 
am solicitat specialiștilor de la Co
mitetul pentru Problemele Consilii
lor Populare informații în legătură 
cu măsurile preconizate pentru per
fecționarea colectării materialelor 
refolosibile de la populație. Interlo
cutorii ne-au precizat, prezentîn- 
du-ne măsurile respective, că ele ur
mează să fie completate, îmbogățite 
pe parcurs, astfel incit prin aplica
rea lor să se asigure depășirea cu 
cel puțin 25—30 la sută a sarcinilor 
de plan pe acest an în ce privește 
colectarea materialelor refolosibile 
de la gospodăriile populației.

Redăm în continuare, succint, 
principalele măsuri de început 
stabilite de COMITETUL PEN
TRU PROBLEMELE CONSILII
LOR POPULARE:

ÎN MEDIUL RURAL
Se vor organiza în ccl mai scurt 

timp posibil in fiecare localitate ru
rală, în funcție de mărimea comu
nei, ,unul sau mai multe puncte de 

colectare, care vor prelua de la 
populație toate tipurile de materiale 
refolosibile.

In plus, populația de la sate va 
putea valorifica diverse materiale re
folosibile prin oficiile P.T.T.R. (zia
re, reviste, cărți, caiete, diferite pu
blicații), precum și prin magazine 
alimentare (sticle și borcane goale).

In cadrul unităților comerciale ale 
cooperației de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor se vor am
plasa pină cel tirziu la 30 iunie a.c. 
containere pentru preluarea — fără 
contravaloare — a cioburilor, a sti
clelor ciobite, sparte, murdare sau 
netipizate.

Tot cooperația dc Ia sate va orga
niza in cursul acestei luni și, in 
continuare, in trimestrul III activi
tatea de preluare de la populație a 
bunurilor de folosință îndelungată 
uzate, în vederea recondiționării sau, 
după caz, a dezmembrării, selectării 
și predării pieselor, subansamblelor 
și a materialelor refolosibile la uni
tățile specializate de valorificare.

Se vor institui încă din această 
lună „Zile ale colectării materialelor 
refolosibile". Echipe mixte, formate 
din deputați, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și obștești, se vor 
deplasa în fiecare sat, pe fiecare 
uliță, la fiecare casă pentru a dis
cuta cu oamenii în vederea strînge- 
rii tuturor materialelor refolosibile 
care nu le trebuie, pentru a fi 
predate fie la centrele de colectare, 
fie la achizitorii care se deplasează 
pe teren.

Pentru asigurarea transportului 
materialelor colectate va fi folosit 
orice mijloc de transport, atelaj sau 
autovehicul .care trece prin comună 
și este gol ori i se poate atașa o 
remorcă pentru transportul materia
lelor refolosibile.

ÎN MEDIUL URBAN
Se va dubla actuala rețea a punc

telor de colectare ale LJ.R.V.M.R-., 
prin amplasarea lor în zone aglome
rate, în piețe agroalimentare, pe car
tiere și grupuri de blocuri, în zonele 
de locuințe individuale, astfel îneît 
pină la sfîrșitul anului viitor să 
funcționeze cel puțin un punct de 
colectare la maximum 6 000 locui
tori.

începind din trimestrul III a.c. și, 
în continuare, pină la sfîrșitul anu
lui 1986 se va generaliza montarea Ia 

scările dc blocuri a recipienților de 
colectare a hirtiei, iar la locurile de 
depozitare a reziduurilor menajere se 
vor amplasa containere și minicon- 
tainere (lăzi compartimentate, co
șuri, cutii etc.) cu inscripții pe ti
puri și sorturi dc materiale refolo
sibile ce pot fi depozitate de cetă
țeni.

Cu sprijinul deputaților și al or
ganizațiilor de masă și obștești, prin 
mobilizarea asociațiilor de locatari 
și comitetelor de cetățeni se vor or
ganiza acțiuni dc colectare a ma
terialelor refolosibile. In cadrul a- 
cestor acțiuni vor fi avute in vedere 
și locurile de agrement, parcurile, 
spațiile verzi, terenurile virane, 
curțile interioare ale blocurilor, te
renurile de joacă pentru copii etc.

Se va generaliza la toate oficiile 
P.T.T.R. sistemul de colectare a hir- 
tiei refolosibile de la populație (zia
re, reviste, publicații etc.).

MĂSURI GENERALE
Consiliile populare, împreună cu 

întreprinderile I.J.R.V.M.R. vor spri
jini organizațiile U.T.C., de pionieri, 
femei și O.D.U.S. pentru îndeplini
rea programelor și angajamentelor 
proprii de colectare, prin asigurarea 
locurilor de depozitare și transpor
tul materialelor colectate.

Se vor organiza, începînd cu a- 
ceastă lună, acțiuni de popularizare 
și lămurire a populației, prin depu
tați, comitete de cetățeni, asociații 
de locatari, delegați sătești asupra 
importanței economice a activității 
de colectare și valorificare a mate
rialelor refolosibile. Consiliile popu
lare, împreună cu organizațiile sin
dicale și întreprinderile I.J.R.V.M.R., 
vor organiza schimburi de expe
riență intre localități și județe pe 
tema colectării materialelor refolo
sibile.

Se va intensifica popularizarea 
prin afișe a adreselor centrelor de 
colectare și a programelor lor de 
funcționare.

...Așa cum am menționat Ia 
început, aceste măsuri vor fi com
pletate, îmbogățite pe parcurs, fie
care consiliu popular urmînd să în
tocmească propriul program de ac
țiune în vederea organizării în cit 
mai bune condiții a activității de co
lectare a materialelor refolosibile de 
la gospodăriile populației.

Mihai IONESCU

Mai multi duzi, pentru 
mai multe fire de borangic

La începutul discuției cu tova
rășa Natalia Cetățeanu, directorul 

. Stațiunii centrale de cercetare și 
producție pentru sericicultură, am 
solicitat răspuns la întrebarea : cum 
se realizează programul special de 

i dezvoltare a sericiculturii ? Am 
aflat mai întii că în acest an au 

s fost luate măsuri pentru a se or- 
:■ ganiza mai bine înmulțirea mate- 
P rialului biologic. Cantitatea de ouă 
j de viermi de mătase produsă de

■ stațiune și de complexele sericicole
■ a crescut la 1 600 kg, față de numai 

300 kg în anul precedent. „Men-
, ționez — ne-a precizat interlocu

toarea — că ouăle sau larvele de 
viermi de mătase selecționate, pre- 

? cum și materialele necesare și 
l substanțele dezinfectante se distri-

■ buie crescătorilor în mod gratuit de 
către unitățile sericicole de stat 
care contractează și achiziționează 
producția de gogoși de mătase. 
Pentru popularizarea avantajelor

■i acestei îndeletniciri s-au organizat 
' numeroase acțiuni de instruire la 

■. care au participat mii de crescă- 
i; toare din toate zonele sericicole ale 

țării".
i Facem o paranteză aici pentru a 
| ilustra doar prin cîteva exemple 

cit de rentabilă este creșterea vier
milor de mătase. Anul trecut, nu- 

/ meroase crescătoare care au primit 
; gratuit cite zece grame de sămînță 
I au obținut 24—26 kg gogoși de mă

tase, de pe urma cărora au încasat 
2 400—2 500 de lei. Și asta în mai 

' puțin de o lună de zile cît durează 
■; creșterea unei serii de viermi de 
l mătase. Cooperatoarea Ileana Co- 
i dreanu, din comuna Poșta Cîlnău, 

județul Buzău, a livrat 130 kg gogoși 
; de mătase, pentru care a încasat 

peste 12 000 lei, la fel ca și multe 
i alte crescătoare din județele Dolj, 

Teleorman, Țimiș, Ialomița, Olt și 
. altele.

„Cele 108 ferme, amplasate în 32 
de județe cu condiții favorabile —• 

: a continuat interlocutoarea — au 
: menirea de a contribui la coordo

narea acțiunilor privind relansarea 
l sericiculturii. Pot afirma că avem 

o bază materială modernă și, ce-i 
mai important, dispunem de condi
ții pentru a rezolva asigurarea hra
nei, care este problema hotărîtoare 
pentru revitalizarea sericiculturii. 
Astfel, în cadrul complexelor seri
cicole s-au creat pepiniere de 
puieți de dud, care asigură ma
terial săditor pentru toate sec
toarele de producție sericicolă. 
Cercetătorii români au creat so
iuri cu potențial productiv supe
rior. Soiurile de duzi Eforie, Ca
lafat, Orșova, Galicea și altele dau 
o producție medie de frunze la hec
tar mai mare cu cinci, șase tone față 
de duzii comuni și au un conținut 
bogat în substanțe nutritive utile".

Ne-am interesat ce se face pentru 
extinderea în timp cît mai scurt a 
soiurilor valoroase și livrarea unui 
număr sporit de puieți de dud ? Și 
nu întîmplător. Plantații cu soiuri 
valoroase există de peste un de
ceniu. Dar întirzie înmulțirea aces
tora. Cercetătoarele Suzanâ Cim- 
poescu și Valeria Rusu, cu care am 
discutat, apreciază efectul pozitiv al 

aplicării metodei de înmulțire prin 
marcotaj. Din păcate, mai mulți 
ani plantațiile existente au fost 
prea puțin folosite pentru înmul
țirea soiurilor noi prin marcotaj, 
așa cum este normal, ci doar pen
tru producția de frunze. „încercăm 
să recuperăm rămînerea în urmă, 
aplicînd tehnologii perfecționate — 
ni s-a spus. Anul trecut am re
început să folosim tăierile de în
mulțire prin marcotaj. Problema e 
să extindem mai mult această me
todă pentru înmulțirea soiurilor 
adaptate condițiilor specifice din 
fiecare zonă a țării". Există și alte 
experimente reușite. La Stațiunea 
centrală pentru sericicultură și la 
fermele sericicole din Bucovăț, 
Negoi, Bechet, Maglavit și Desa, ju
dețul Dolj, în acest an, sămînța de 
duzi s-a însămînțat în solarii pen
tru a reduce timpul necesar produ
cerii puieților de Ia trei ani la

Cum se înfăptuiesc 
programele speciale 
pentru dezvoltarea 

sericiculturii

unul singur, adică din primăvară 
pînă în toamnă. Astfel, marea ma
joritate a puieților se scot și se 
plantează la locul definitiv încă 
din primul an. în plus, densitatea 
pe unitatea de suprafață e cu 36 la 
sută mai mare, în comparație cu 
aceea din pepinierele obișnuite, 
ajungînd la 700—800 mii de puieți 
la hectar. Dar să vedem ce se în
treprinde concret pentru crearea 
unei puternice baze furajere nece
sare dezvoltării sericiculturii.

— în perioada 1981—1984 au fost 
plantați mai mult de șapte milioa
ne de duzi pe aliniamentele dru
murilor, în curțile gospodăriilor 
populației, pe terenurile neagricole 
din intravilanul localităților, în 
fondul silvic — ne precizează tova
rășa Cetățeanu. Un reviriment s-a 
produs anul trecut, cind au fost 
plantați peste două milioane de pu
ieți, și continuă în acest an, cînd 
pregătim o „recoltă" de patru mi
lioane de puieți. în viitor, celor 
7 400 hectare plantații intensive li 
se vor adăuga duzii plantați în gos
podăriile populației. în unități 
silvice, școli și licee agroindus
triale. Toate plantările de duzi se 
vor face numai pe terenuri impro
prii agriculturii.

— Totuși, baza furajeră actuală 
nu poate fi considerată corespun
zătoare realizării sarcinilor mari’ 
din domeniul sericiculturii.

— încă nu au intrat pe rod sau 
nu se află. în plină producție toate 
plantațiile intensive. Dar produc
ția de frunze este scăzută și din 
cauza tăierilor necontrolate și ne- 

. justificate a duzilor răzleți. Numă
rul duzilor răzleți s-a redus de la 
mai multe milioane, cite erau cu 
ani în urmă, la un milion și jumă

tate. Avem de luptat cu menta
litatea celor care taie duzii aflați 
în plină producție fără a mai plan
ta nimic în loc. Iar ce plantăm noi 
acum necesită ani de zile pînă la 
intrarea deplină pe rod.

în programul special pentru dez
voltarea sericiculturii se prevede 
utilizarea culturilor de ricin și în
mulțirea unei specii adecvate de 
viermi de mătase. In această direc
ție, în Teleorman, unul dintre ju
dețele mari cultivatoare de ricin, 
există specialiști cu experiență în 
această privință. Consemnăm opiniile 
unuia din acești specialiști, cu con
vingerea că vor fi utile celor ce dis
pun de culturi de ricin : „Am intro
dus in producție hibridul de ricin 
5101 cu parametri superiori — ne 
spune inginera Ana Maria Lițeanu, 
șefa fermei sericicole delaNanov. La 
fiecare hectar de ricin se obțin 
50—80 kg gogoși de mătase în va
loare de peste 3 000- de lei. în coo
perativele agricole Piatra, Frumoa
sa, Bragadiru și alte unități cultiva
toare de ricin se cresc viermi de 
mătase în grajduri și saivane ame
najate. Cantitatea de gogoși de mă
tase obținută pe baza culturilor de 
ricin poate fi mult sporită. Este 
însă nevoie de coordonarea mai 
bună a însămințării culturilor de 
ricin în două-trei etape pentru eșa
lonarea culesului frunzelor și de 
amplasarea culturilor în apropierea 
localităților. După calculele noastre, 
frunzele de ricin, valorificate în 
sericicultură, la suprafața cultivată 
în județul Teleorman, ar aduce ve
nituri suplimentare de zeci de mi
lioane de lei".

Desigur, folosirea frunzelor de ri
cin disponibile constituie o soluție 
ce poate fi extinsă, dar problema 
esențială este valorificarea frunze
lor de dud, care reprezintă princi
pala sursă pentru producția de fire 
de mătase. In acest an, cooperativele 
de producție, achiziție și desfacere a 
mărfurilor au în plan să producă 
două mii de tone de gogoși de măta
se, dar din acestea abia au fost con
tractate 362 tone. „Nu dispunem de 
suficiente frunze de dud, nici un 
sfert din - cantitatea necesară" — 
afirma tovarășul Marin Pencea, di
rectorul Centralei de contractare și 
achiziții din cadrul Centrocoop. In 
această direcție trebuie să acțione
ze cu toată răspunderea consiliile 
populare, primele datoare să apere 
zestrea de duzi răzleți, să asigure 
ca oriunde s-a tăiat un dud să fie 
plantat altul. Or, în toamna anu
lui trecut, în sectorul gospodăriilor 
populației au fost plantați numai 
82 600 de duzi, față de 278 000 cit 
era prevăzut. Apare deci evidentă 
necesitatea coordonării eforturilor 
pentru asigurarea bazei furajere în 
scopul creșterii producției serici
cole. Esențial este ca toți factorii 
cu răspunderi în această direcție, 
organele de partid și agricole, con
siliile populare și, desigur, unită
țile agricole și sericicole să ia mă
suri pentru realizarea sarcinilor ce 
decurg din programul special de 
dezvoltare a sericiculturii.

C. BORDE1ANU

MWLLAMRT - REALIZAT RITMIC, LA ■ NIVEL CALITATIV MIORI
Toate contractele

onorate la termen
(Urmare din pag. I)
altele. De aceea, am luat o serie de 
măsuri tehnice și organizatorice 
pentru accelerarea ritmului de lucru, 
în primul rînd, au fost întocmite 
programe precise, pe întreprindere 
și pe fiecare secție, pentru urmă
rirea fiecărei comenzi la export, 
precum și planuri detaliate pină la 
nivelul formațiilor de lucru, pentru 
utilizarea cu maximă eficientă a po
tențialului tehnic și uman de care 
dispunem. Totodată, întreaga pro
ducție destinată exportului a fost 
concentrată pe linii tehnologice spe
cializate. Astfel, electrofiltrele se 
execută acum in întregime la ca- 
zangerie, cajele de laminor la sec
ția mecanică II, dispozitivele de în
chidere a oalelor de turnare la sec
ția mecanică și la secția utilaje me
talurgice. După o analiză atentă fă
cută zilele trecute s-au determinat 
precis indicii de folosire a utilaje
lor, SDV-urile disponibile și necesa
re în fiecare secție, astfel că s-au 
stabilit peste 30 de măsuri tehnico- 
organizatorice menite să asigure 
creșterea ritmului de lucru. Ca ur
mare a acțiunilor întreprinse, pro
ductivitatea muncii va crește în pe
rioada următoare cu 18 la sută.

Organizarea mai bună a muncii 
permite adoptarea unor măsuri 
operative, adecvate cerințelor de 
moment ale producției. în secția 
utilaj metalurgic, de pildă, echipele 
de montaj au fost întărite cu forțe 
suplimentare, astfel că revizuirea 
dispozitivelor de închidere s-a putut 
face într-un timp mai scurt, iar pro
dusele finite s-au livrat mai repe
de partenerilor de peste hotare. De 
asemenea, secțiile cu sarcini la ex
port beneficiază de o asistență teh
nică permanentă și de înaltă com
petență, prin repartizarea unoi- spe
cialiști din atelierele de proiectare, 
în felul acesta se pot rezolva opera
tiv toate problemele care apar la 
locurile de muncă, pe întregul flux 
tehnologic.

— în ultima ședință a consiliului 
oamenilor muncii s-au luat impor
tante măsuri și cu privire la îmbu
nătățirea aprovizionării tehnico- 
materiale, precizează ing. loan Știr, 
șeful serviciului export. Așa, bună
oară, s-a hotărît ca stocurile de 
materiale să fie verificate zilnic, 
iar recepția materialelor primite de 
la furnizori să poată fi efectuată și 
direct în secții. De asemenea, in 
unitățile furnizoare de materiale,- 
între care combinatele siderurgice 
din Galați și Tîrgoviște, întreprin
derea „Neptun" Cîmpina și altele, 
au fost trimiși delegați permanenți 
pentru impulsionarea livrărilor.

— Așa cum s-a arătat și în ple
nara comitetului de partid din în
treprindere, care a avut Ioc a doua 
zi după ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., există 
toate condițiile .pentru realizarea 
integrală a contractelor la export cu 
termene scadente în semestrul I și 
chiar pe întregul an, ne-a spus to
varășul Ștefan Vasiu, secretarul co
mitetului de partid din întreprin
dere. .Avem organizații de partid 
puternice, oameni minunați, care 
sint hotărîți să facă totul pentru ca 
unitatea noastră să-și îndeplinească 
exemplar planul la export pe 1985.

Mica industrie și marile ei 
posibilități

La Botoșani a avut loc — în organizarea Comitetului pentru Proble
mele Consiliilor Populare și a organelor locale de partid și de stat — 
o consfătuire interjudețeană consacrată căilor de dezvoltare a industriei 
mici și, îndeosebi, de sporire a contribuției acesteia la export. Au parti
cipat reprezentanți ai comitetelor executive ale consiliilor populare și 
factori- direct implicați din 12 județe ale țării — Bacău, Botoșani, Brăila, 
Buzău, Constanța, Galați Iași, Neamț, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vran- 
cPa ~ Precum Și cadre cu munci de răspundere din organe centrale de 
sinteză. De remarcat, de la început, că fiecare dintre participanți a pre
zentat noi posibilități și modalități de acțiune ce dovedesc că sarcina 
subliniată in repetate ocazii de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
privind sporirea contribuției la export a fiecărui domeniu al economiei 
noastre naționale este asumată cu răspundere și in unitățile industriei 
mici, in organismele coordonatoare ale acestora. De altfel, in perioada 
parcursă din acest an, marea majoritate a consiliilor populare județene 
reprezentate la consfătuire și-au îndeplinit și depășit sarcinile la export, 
livrările suplimentare cele mai mari inregistrîndu-le județele Botoșani, 
Iași, Brăila și Constanța. în același timp, dezbaterile au scos în evidență 
faptul că depășirile puteau fi cu mult mai mari, chiar și în județele ce 
s-au înscris cu o seamă de rezultate bune. Tocmai asupra acestor aspecte 
ne-am propus șă stăruim în rindurile ce urmează, așa cum s-a procedat, 
de altfel, și în cadrul consfătuirii.

Resursele locale — valorificate 
cît mai judicios

în zona orașului Vatra Dornei 
există mari suprafețe împădurite cu 
alun — arbust din ale cărui nuiele 
se pot realiza împletituri foarte soli
citate pe piețele externe. Pentru uti
lizarea acestei resurse s-a intervenit, 
inclusiv din partea organelor centra
le. Cu toate acestea, abia în cadrul 
recentei consfătuiri s-a prezentat un 
program concret de acțiune de către 
factorii de resort din județul Sucea
va. Pe de altă parte, în județele 
Tulcea, Vaslui și Galați există mari 
posibilități de punere in valoare a 
papurei și stufului, din care se pot 
confecționa numeroase produse ce
rute de diferiți parteneri externi. 
Cum însă și în acest domeniu s-a dat 
dovadă de imobilism, consfătuirea s-a 
soldat cu un program concret de 
măsuri pentru fiecare dintre județele 
respective. „în întreaga noastră acti
vitate — arăta, în cadrul dezbateri
lor, Silviu Gagiu, directorul între
prinderii județene pentru producție 
industrială și prestări de servicii 
Neamț — am pornit de la faptul că 
industria mică are datoria primor
dială de a valorifica resursele locale 
ce nu sint utilizate, de obicei, in in
dustria republicană. Pe această bază 
am reușit ca in numai doi ani și ju
mătate să ne sporim producția la 
export de aproape 5 ori". Iată, prin 
urmare, un adevărat corolar pentru 
activitatea industriei mici, a cărui 
aplicare în practică situează județul 
Neamț printre județele cu cele mai 
valoroase rezultate pe țară.

Mai multă operativitate 
în asimilarea noilor produse...

în comparație cu unitățile indus
triei republicane, industria mică, 
prin însăși structura 6a, prin teh
nologiile simple de lucru utilizate, 
se poate adapta mult mai repede la 
cerințele pieței, ceea ce se și întîm- 
plă in cele mai multe unități de 
orofil din țară. întreprinderea de 
industrie mică din Constanța, de 
exemplu, a asimilat în numai o lună 
și jumătate un nou tip de arzător 
pe combustibil solid, produs ce și-a 
găsit repede desfacere pe diferite 
piețe externe. Unitatea similară din 

Brăila a introdus în fabricație o 
modernă (și eficace) instalație de 
biogaz, a cărei perfecționare o va 
face competitivă, in cîteva luni, cu

Concluziile 
unei consfătuiri 

interjudețene 
organizate la Botoșani

cele mai noi realizări în domeniu pe 
plan mondial. înnoirea cu rapidita
te a producției și chiar schimbarea 
operativă a profilului -unor unități 
de industrie mică din județele Ga
lați, Botoșani și Iași au determinat 
în mod firesc substanțiale depășiri 
de plan în perioada din acest an.

Se întîmplă însă pește tot la fel ? 
întreprinderea de industrie mică 

din județul Suceava s-a angajat de 
mai mult timp să introducă în fa
bricație un set complet din obiecte 
de lemn pentru uz casnic și dintr-un 
mic mobilier casnic, fiecare dintre 
aceste produse fiind foarte cerut la 
export. Cum a fost onorat angaja
mentul asumat ? „Pînă la sfirșitul 
anului — informa, în cadrul consfă
tuirii, tovarășul Vasile Poenaru, 
director adjunct al întreprinderii — 
vom omologa fiecare produs". De ce 
pină Ia sfirșitul anului și nu în ter
menele solicitate de partenerii ex
terni ? Pentru că — așa cum mărtu
risea în continuare vorbitorul — 
secțiile de resort din cadrul Consi
liului popular județean Suceava nu 
acordă atenția cuvenită dezvoltării 
micii industrii, îndeplinirii sarcinilor 
la export de către unitățile respec
tive. Tot cu întîrziere s-a ajuns și 
la omologarea în fabricație a unui 
set de mobilier pentru grădină 
(foarte solicitat pe piețele externe) 
de către unitatea de profil din Bu
zău, precum și a unor obiecte meta
lice, de dimensiuni mici, in județul 
Galați. Astfel de situații sînt deter
minate, în principal,\ de două cau
ze : aspirația (nefondată !) a condu
cerilor unor unități de mică indus
trie pentru crearea de ateliere-gi- 

gant _ (cum e cazul în județe ca 
Vaslui, Tulcea și Constanța), aspect 
aspru combătut în cadrul consfătui
rii ; întirzierea livrării unor materii 
prime și materiale. în legătură cu 
acest ultim aspect, în spiritul in
dicațiilor și sarcinilor trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la șe
dința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din luna mai, fac
tori de răspundere din cadrul Con
siliului de Miniștri, Comitetului de 
Stat al Planificării, Ministerului A- 
provizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe s-au angajat să soluționeze 
operativ fiecare dintre problemele 
ridicate.

...Și mai multă insistență 
pentru popularizarea ofertei
Reluîndu-și activitatea de numai 

cîțiva ani, unitățile industriei mici 
au nevoie de o tot mai pronunțată 
popularitate și pe plan extern. Pen
tru aceasta, produsele lor sînt pre
zentate la diferite tirguri și expo
ziții internaționale, se trimit mostre 
partenerilor externi. Totodată, la 
București, pe strada Guttenberg nr. 
1, s-a deschis o expoziție centrali
zată (permanentă), unde sînt pre
zentate clienților străini marea ma
joritate a produselor realizate în 
unitățile de profil din întreaga țară. 
Din păcate, -nu toate unitățile folo
sesc această posibilitate. De la Tul
cea, după repetate insistențe ale or
ganismului central de profil, s-au 
trimis cîteva mostre de împletituri 
din papură. La fel s-a întîmplat și 
cu alte produse ale unităților de 
mică industrie din Galați, Vaslui și 
Buzău. Or, așa cum se aprecia în 
cadrul consfătuirii interjudețene, o 
asemenea expoziție ar putea — și 
trebuie — să devină un loc în care 
să se realizeze un permanent dialog 
cu partenerii externi, o bază de por
nire pentru perfectarea de contrac
te ferme. Pe de altă parte, nici 
toate întreprinderile de comerț ex
terior cu care unitățile de mică in
dustrie cooperează nu-și fac pe de
plin datoria, cerințele piețelor ex
terne ajungînd anevoios și după în
delungi perioade la nivelul produ
cătorilor.

★
Angajamentele asumate în cadrul 

consfătuirii, măsurile concrete adop
tate pentru fiecare din județele 
participante dau certitudinea că și 
unitățile de mică industrie își vor 
spori considerabil contribuția la ex
port. De altfel, un calcul întocmit pe 
baza angajamentelor luate de fiecare 
dintre unitățile de mică industrie 
participante evidențiază că, în se
mestrul al doilea din acest an, 
respectivele 12 consilii populare ju
dețene pot înregistra o creștere a 
producției la export cu 10—12 pro
cente în plus față de prevederile de 
plan. Ceea ce s-ar constitui într-un 
însemnat aport valutar pentru eco
nomia națională.

Silvestri A1LENEI 
corespondentul „Scînteii*
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mmi ECOO AL NOH INITIATIVE N PACE A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU. AL CHEMĂRII SI APEURMI
ERflNTUEUl OEMOATIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE

Apărarea păcii, înfăptuirea dezarmării 
-voința supremă a întregului popor 

ADUNĂRI, MITINGURI, TELEGRAME Șl MESAJE 
ALE OAMENILOR MUNCII DIN ÎNTREAGA TARĂ

Aspect de Io adunarea ce a avut loc la Institutul de cercetâri chimice București

„Cuceririle științei să fie puse in slujba 
progresului și bunăstării popoarelor!"

Prin natura muncii lor, cei ce lu
crează lă Institutul de cercetări 
chimice din București cunosc bine 
rolul deosebit al atomului pus în 
slujba dezvoltării, marile beneficii 
aduse de cercetarea științifică pro
gresului și civilizației umane. Tot 
astfel cum cunosc la fel de bine și 
forța distrugătoare a atomului pus 
în slujba războiului, cit și consecin
țele dezastruoase ale denaturării 
spiritului umanist al științei. Sint 
realități ce au fost puse cu priso
sință în evidență cu prilejul impre
sionantei adunări pentru dezarmare 
și pace ce a avut loc miercuri. în 
incinta institutului. într-o deplină 
unitate de voință, glasurile celor 
peste 1 000 de participant au dat 
expresie adeziunii lor depline la 
noua și strălucita inițiativă de pace 
a președintelui Nicolae Ceaușescu.

Exprimîndu-și totala adeziune 
față de noile și strălucitele iniția
tive de pace ale secretarului gene
ral al partidului, izvorite din cele 
mai profunde idealuri ale națiunii 
noastre, cercetătoarea Lucia Fierăs- 
cu a spus : „Ne pronunțăm cu tă
rie pentru folosirea științei in sluj
ba păcii, a construcției pașnice, 
pentru binele popoarelor lumii. De 
aceea ne angajăm în apărarea 
principiilor și valorilor creatoare 
ale științei. In întreaga noastră ac
tivitate ne este exemplu personali
tatea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent 
savant, care se bucură de o largă 
recunoaștere și prețuire în țară și 
peste hotare, pentru contribuția

„Credem cu tărie în forța unită a popoarelor"
Peste 4 000 de oameni ai muncii 

din cadrul întreprinderii do con
strucții tic nave și utilaj tehnologie 
din Tulcea, după terminarea pri
mului schimb de muncă, au parti
cipat la o mare adunare menită să 
dea expresie adeziunii depline la 
noua inițiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. la Che
marea și Apelul F.D.U.S., voinței 
lor de a-și alătura glasul, împreu
nă cu întregul popor, glasului tu
turor forțelor înaintate ale omeni
rii pentru oprirea cursei înarmări
lor, pentru dezarmare. „Ceaușescu 
— pace !“, „Nu armelor nucleare !“, 
„Să triumfe libertatea, pacea și 
securitatea !“, „Să muncim și să 
luptăm, pacea să o apărăm 1“ — 
asemenea lozinci purtate pe pan
carte, scandate din mii de piepturi, 
au reliefat sintetic sentimentele și 
gîndurile participanților la adu
nare.

„Ne exprimăm adeziunea totală 
la noua inițiativă de pace a secre
tarului general al partidului — a 
spus în cuvântul său muncitorul 
Emil Iancu. Sîntem cu toții con- 
știenți că armamentele nucleare

Miile de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de Ia întreprinderea de 
mașini-unelte din Bacău, unitate 
reprezentativă pentru industria ju
dețului, au dat glas, într-o impre
sionantă adunare, gîndurilor și 
sentimentelor lor de puternică și 
călduroasă adeziune față de noua 
inițiativă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, făuritorul politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, militant neobosit pen
tru cauza păcii și colaborării in
ternaționale, față de Apelul și'Che
marea F.D.U.S. pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru dez
armare și pace.

în cuvinte simple, pornite din 
inimă, mai mulți vorbitori, între 
care muncitorul Costică Buricatu, 
inginerul George Buzdugan, au e- 
vidențiat sensul profund umanist 
al acestor noi inițiative de pace. 
„Noi, toți care muncim în aceas
tă unitate modernă, de înalt ni

Participanții la adunări au trimis, de asemenea, mesaje conducătorilor U.R.S.S. 
și S.U.A., precum și delegațiilor sovietică și americană la tratativele de la Geneva, în 
care se adresează chemarea de a se manifesta voința politică necesară pentru a se 
ajunge la încheierea unor acorduri corespunzătoare, menite să ducă la înlăturarea pri
mejdiei nucleare, la încetarea cursei înarmărilor pe Pămînt și în Cosmos și adoptarea 
unor măsuri hotărite și imediate de dezarmare, la reluarea cursului spre destindere, 
colaborare și înțelegere internațională.

Grupaj realizat de Radu VLAICU, Neculai AM1HULESE1, Gheorqhe BALTA

adusă la dezvoltarea științei, pen
tru ca știința să stea în slujba pro
gresului și civilizației. Comitetul 
Național Român „Oamenii de Știin
ță și Pacea", al cărui președinte este 
tovarășa Elena Ceaușescu, oferă 
cadrul instituțional de afirmare a 
ideilor de pace și de colaborare cu 
organizații similare ale oamenilor 
de știință de pretutindeni".

„Noi, tinerii uteciști din 
ICECHIM, unindu-ne gîndurile și 
glasurile într-o puternică chemare 
de pace, ne alăturăm cu elan tine
resc, patriotic, acțiunilor și efortu
rilor ce se întreprind pentru elimi
narea primejdiilor ce amenință 
viitorul omenirii și spunem aici, cu 
acest prilej, încă o dată un NU ho- 
tărît cursei înarmărilor, un NU 
hotărît războiului, spunea la rîndul 
său Traian Popescu, secretarul co
mitetului U.T.C. Sîntem mîndri că 
facem parte din generația „Epocii 
Ceaușescu" și dorim să dovedim 
prin fapte de muncă, printr-o anga
jare plenară a capacităților noastre 
creatoare că sîntem demni de acest 
titlu de onoare".

Aceeași fermă hotărîre de a se 
„Puternic mobilizați de exemplul dumneavoastră de muncă, de viață 

revoluționară, ne exprimăm, mult stimate tovarășe secretar general al 
partidului, totala adeziune și susținem din toată inima Apelul pentru 
dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
asigurîndu-vă că noi, oamenii muncii de la ICECHIM, sintem 
ferm hotărîți ca și în viitor să acționăm cu toate forțele noastre pen
tru înlăturarea primejdiilor care amenință viața pe planeta noastră, 
pentru afirmarea politicii de dezarmare, pace și largă cooperare inter
națională".

existente în prezent în Europa 
constituie un mare pericol pentru 
toți locuitorii planetei noastre. De 
aceea, noi, constructorii de nave și 
utilaje din orașul de la porțile 
Deltei Dunării, alături de toți oa
menii muncii din patria noastră, 
ne adresăm muncitorilor din în
treaga lume, chemindu-i să acțio
neze cu hotărîre pentru a feri ome
nirea de un nou război mondial, 
care, în condițiile de azi, ar trans
forma totul in cenușă".

La rîndul său, muncitorul Dumi
trei Ursu s-a referit la consecin
țele cursei înarmărilor, evidențiind 
că uriașe sume de bani, în loc să 
fie folosite pentru asigurarea hra
nei și a unor condiții de viață mai 
bune pentru sute de milioane de 
oameni, sint cheltuite pentru pro
ducerea de noi arme nimicitoare.

„Asemeni întregului popor, noi, constructorii de nave și utilaje teh
nologice din Tulcea, ne exprimăm admirația pentru activitatea neobo
sită pe care o desfășurați dumneavoastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, in vederea promovării înaltelor idealuri de 
pace, pentru modul strălucit în care de două decenii conduceți cu 
clarviziune destinele patriei noastre pe noi culmi de progres și civi
lizație".

„Să triumfe glasul rațiunii"
vel tehnic, a spus maistrul Gheor
ghe Bufnită, ca și toți locuitorii 
tării, avem nevoie de pace, pen
tru a putea da țării mașinile-unel- 
te de care are nevoie economia. 
Sîntem hotăriți să apărăm aceste 
monumentale construcții înălțate în 
anii socialismului, ca pe lumina 
ochilor. Vrem să fim lăsați să ne 
creștem copiii în tihnă și iubire 
față de glia strămoșească. Iată de 
ce susțin din inimă inițiativele și 
propunerile președintelui Republi
cii pentru făurirea unei lumi a 
păcii, fără arme și fără războaie".

Continuind aceeași Idee, subin- 
„Alături de întregul popor, toți cei ce luorează în întreprinderea 

noastră își unesc glasurile eu ale oamenilor de bine de pretutindeni, 
pentru ca împreună să ridicăm o stavilă de netrecut în calea pre
gătirilor de război, să apărăm și să întărim pacea. Ne exprimăm 
întreaga adeziune Ia noua dumneavoastră inițiativă de pace, Ia Che
marea și Apelul F.D.U.S., care întruchipează aspirațiile cele mai fier
binți ale poporului nostril, dorința lui nestrămutată de a-și asigura 
o viață demnă și liberă".

pune stavilă înarmărilor, pentru 
preîntîmpinarea unei catastrofe 
nucleare a răzbătut și în glasul 
muncitorului Gheorghe Vetu, de la 
secția de prototipuri. „Dorim pa
cea, deoarece ea este temeiul reali
zărilor noastre, al bucuriei noastre 
pentru tot ceea ce am creat și 
muncit cu abnegație și pasiune" 
a subliniat, la findul său, Minodora 
Radu, președinta Comitetului 
O.D.U.S.

In numele femeilor din ICECHIM, 
Rozalia Periețeanu, președinta co
misiei de femei, a spus : „Dorința 
noastră fierbinte este de a ne creș
te în liniște copiii, de a ne asigu
ra fericirea căminelor noastre și de 
a' ne realiza aspirațiile. Copiii noș
tri să crească fericiți într-o țară în 
care se pot realiza plenar. Tocmai 
de aceea susținem cu fermitate me
sajul de pace adresat de poporul 
nostru întregii omeniri".

într-o atmosferă de vibrantă în
suflețire, participants Ia adunare 
au aprobat textul unei telegrame 
adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, printre al
tele, se spune :

„Dînd glas sentimentelor care a- 
nimă femeile din întreprinderea 
noastră — a spus inginera Lenuța 
Mircea — împreună cu toate fe
meile din România, susținem din 
adincul inimii noua inițiativă de 
pace a președintelui țării și ne a- 
dreșăm femeilor de pretutindeni, 
chemindu-ie să acționeze cu botă- 
rire pentru a ne feri copiii de pe
ricolul războiului. Noi credem cu 
tărie în puterea uriașă a forțelor 
iubitoare de pace, care pot să im
pună să fie înlăturați de pe cerul 
planetei noastre norii amenințători 
ai războiului".

Intr-o atmosferă vibrantă, în 
încheierea adunării, participanții 
au adoptat textul unei telegra
me adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, intre altele, 
se spune : 

ginera Elvira Axente, vicepreședin
tă a comisiei de femei, a spus : 
„Să ne stringem rîndurile în ju
rul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, luptător neobosit pen
tru cauza păcii și dezarmării, și 
să răspundem prin fapte Chemă
rii care ne îndeamnă la unire și 
acțiune pentru asigurarea dreptu
lui tuturor popoarelor la viață".

Prin vii aplauze, într-o at
mosferă vibrantă, participanții la 
adunare au adoptat textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care, 
printre altele, se spune :

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII TURCIA, KENAN EVREN 
La întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie“

Președintele Republicii Turcia, 
Kenan Evren, a vizitat, miercuri di
mineața, întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie", una dintre 
cele mai puternice unități economice 
din Capitală.

Vizita in moderna unitate bucu- 
reșteană a permis președintelui Tur
ciei să cunoască în mod direct efor
turile depuse de statul român pen
tru dezvoltarea unei industrii pu
ternice, constituind, in același timp,, 
un bun prilej de a se examina posi
bilitățile concrete de intensificare a 
cooperării dintre întreprinderea „Gri
vița roșie" și întreprinderi din țara 
prietenă.

La sosire, președintele Kenan 
Evren a fost întîmpinat de loan 
Avram, viceprim-ministru al guver
nului, de reprezentanți ai organelor 
locale de stat și ai conducerii între
prinderii.

În
Președintele Republicii Turcia, 

Kenan Evren, a sosit, miercuri, în 
județul Constanța.

Pe aeroportul internațional. Mihail 
Kogălniceanu, înaltul oaspete a fost 
salutat de Nicolae Mihalache. pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean Con
stanța.

De la aeroport, coloana oficială de 
mașini s-a îndreptat spre Poarta 
Albă, punctul de confluență al Cana
lului Dunăre-Marea Neagră cu viito
rul canal spre Midia-Năvodari. Aici, 
șeful statului turc și persoanele ce-1 
însoțesc s-au îmbarcat pe nava 
„Steaua Polară" și au străbătut apele 
canalului pînă la ecluza de Ia Agi- 
gea. Canalul s-a înfățișat oaspeților 
ca o expresie elocventă a forței și 
creativității României de azi, a po
tențialului economiei, științei și teh
nicii naționale. Pe parcursul călă
toriei, președintele Kenan Evren a

Președintele Republicii Turcia, 
Kenan Evren. a depus, miercuri di
mineața, o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au luat parte 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului 
Apărării Naționale, ai Consiliului

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"

ROȘIA-POENI ■ Ritm
intens de lucru 

pe șantierul combinatului 
minier al cuprului

La Combinatul minier al cuprului 
de la Roșia-Poeni, paralel cu inten
sificarea operațiilor de montaj la 
cea de-a doua linie tehnologică de 
prelucrare, se finalizează lucrările 
de execuție la alte obiective clin pe
rimetrul șantierului. Aici a fost 
consemnat un nou l'apt de muncă : 
străpungerea celei mai lungi galerii 
de oe traseul de evacuare de la 
uzina de preparare din Dealul Pi
ciorului. Ea are o lungime de 2 067 
metri. Minerii de pe șantier s-au 
angajat să încheie înainte de ter
men lucrările la o altă galerie da

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL. Miercuri s-au disputat 
partidele din cadrul semifinalelor 
„Cupei României" la fotbal.

La București, pe stadionul „23 Au
gust", Steaua a învins cu un scor 
categorie : 5—0 (2—0) pe Dinamo 
București. Autorii golurilor : Pițurcă 
(min. 27 și 50), Lăcătuș (min. 37 și 
62) și Balint (min. 64).

La Ploiești, Universitatea Craiova 
a eliminat cu 2—0 (1—0) pe Poli
tehnica Iași, prin golurile înscrise de 
Cîrțu (min. 34) și Adrian Popescu 
(min. 77).

în finala competiției, ce se va 
disputa duminică, 23 iunie, pe sta
dionul „23 August" din Capitală, se 
vor intilni formațiile Steaua Bucu
rești și Universitatea Craiova.

în semifinalele campionatului re
publican de fotbal pentru juniori, 
miercuri, F.C.M. Brașov a întrecut 
cu 2—0 formația Sportul studențesc 
București, iar Olimpia Satu Mare a 
dispus cu 1—0 de Ceahlăul Piatra 
Neamț.

Finala este programată la 23 iunie, 
in deschiderea finalei „Cupei Româ
niei".

La Pitești, pe stadionul „1 Mai", 
s-a desfășurat miercuri prima manșă 
a finalei „Cupei Balcanice" la fotbal. 
Formația românească F. C. Argeș Pi
tești a primit vizita echipei Heraklis 
Salonic. Partida s-a încheiat cu sco
rul de 3—1 (2—0) în favoarea fotba
liștilor români, care au înscris prin 
Ignat (min. 16), Dorel Zamfir (min. 
42) și Jurcă (min. 77). Pentru oaspeți 
a marcat Hagipanagis (min. 57, din 
lovitură de la 11 m).

Returul se va disputa Ia 23 iunie, 
în Grecia.

HANDBAL. Ieri a plecat în R.F. 
Germania lotul nostru reprezentativ 
studențesc spre a participa la cam
pionatul mondial universitar de 
handbal (15—23 iunie). Lotul nostru 
este alcătuit din următorii 15 ju
cători : Buligan, Simion, Petran — 
Durău, Berbece, Dumitru Marian, 
Dogărescu, Porumb, Mocanu, Ianto, 
Stingă, Fiangea, Petre, Voinea Mă
ricel, Ghimeș. Antrenori : Lascăr 
Pană și Cezar Nica.

Echipa universitară a României 
face parte din grupa B a campio
natului mondial, alături de forma
țiile S.U.A., Japoniei și Italiei. Pri
mele două clasate din fiecare din
tre cele patru grupe preliminare se 
califică în două grupe semifinale, in 
care se joacă „fiecare cu fiecare". 
Pe baza locurilor definitive pe care 
le vor ocupa echipele din aceste două 

în cursul vizitei, care a cuprins o 
expoziție specială cu machete și gra
fice, precum și principalele secții ale 
uzinei, gazdele au prezentat evoluția 
întreprinderii, care a cunoscut cinei 
etape de dezvoltare, ajungînd astăzi 
să realizeze utilaje și instalații com
plexe pentru fabricile de îngrășă
minte chimice, uzine de acid sulfu
ric, rafinării de petrol, fabrici de 
cauciuc, pentru platforme de foraj 
marin, precum și pentru centrale 
termonucleare. S-a subliniat că a- 
ceastă dezvoltare a avut loc sub 
directa îndrumare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care a inițiat un 
vast program de asimilare la „Gri
vița roșie" a celor mai noi și com
plexe instalații și utilaje destinate 
unor ramuri importante ale econo
miei. naționale, solicitate intr-o pro
porție însemnată și la export. în

județul Constanța
fost informat că întreaga activitate 
de concepție și realizare a Canalului 
Dunăre-Marea Neagră s-a desfășurat 
sub directa îndrumare a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, marele com
plex hidrotehnic și de navigație 
avînd profunde implicații în viața 
economică și socială a regiunii pe 
care o străbate și a țării. înaltul 
oaspete s-a interesat despre soluții
le tehnice care au stat la baza rea
lizării acestei impunătoare construc
ții, despre modalitățile practice de 
utilizare a canalului.

După acostarea navei la Agigea, 
președintele Republicii Turcia este 
invitat să viziteze turnul de co
mandă al ecluzei de aici. înaltului 
oaspete i se prezintă informații și 
date privind trecerea navelor, statu
tul acestei artere de navigație, ce 
scurtează drumul cu circa 400 km. 
Se informează că în perioada de un 
an care a trecut de la inaugurarea 

Depunerea unor coroane de flori
popular al municipiului București, 
generali.

Au fost de fâță persoanele ofi
ciale turce care îl însoțesc pe înal
tul oaspete în vizita pe care o efec
tuează în țara noastră.

O gardă militară, aliniată în fața 
monumentului, a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Turcia.

pe traseul menționat. (Ștefan 
Dini că).

ROȘIORI DE VEDE :

Cu sprijinul cetățenilor, 
pentru cetățeni

Asemenea tuturor localităților 
țării, orașul Roșiori de Vede a cu
noscut în anii ce au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului 
o puternică înflorire economico- 
socială. S-au construit ' aici’ nu
meroase blocuri însumînd 5100 de 
apartamente, școli, magazine mo
derne, baze sportive și de agre
ment. In curînd se vor da în folo
sință un spital cuplat cu policlini
că și o casă a științei și tehnicii 
pentru tineret. Se află, de aseme

grupe semifinale, se vor disputa a- 
poi meciurile care clau clasamentul 
final al campionatului mondial (e- 
chipa de pe locul întîi din prima 
grupă cu echipa de pe locul întîi 
din grupa semifinală secundă 
ș.a.m.d.). Meciul pentru titlul de 
campioană mondială universitară va 
avea loc la 23 iunie, la Frankfurt 
pe Main.

CAIAC-CANOE. Premieră sportivă 
In frumosul oraș Pitești. înscriind 
și ramura de caiae-canoe in sfera 
multiplelor lor preocupări sportive, 
cei din județul Argeș au amenajat 
o pistă internațională de concurs pe 
lacul Bascov, lac situat în ansamblul 
de agrement al Piteștiului. Premie
ra despre care informăm se rele
vă tocmai la cea dinții ediție a „Re
gatei internaționale Pitești", con
curs de mare interes, programat 
sîmbătă și duminică (15—16 iunie). 
Și-au anunțat participarea echipaje 
din Ungaria, Bulgaria și Polonia, 
care voi" concura alături de echi
pajele masculine și feminine din lo
turile reprezentative de seniori, ti
neret și juniori ale României. Men
ționăm că in luna septembrie, tot 
pe noua pistă internațională de pe 
apele lacului Bascov, se va desfă
șura, în organizarea clubului Steaua, 
regata armatelor prietene.

BASCHET. Campionatul european 
masculin de baschet a continuat la 
Stuttgart (R.F. Germania), cu dispu
tarea primelor două meciuri din 
sferturile de finală. Selecționata Ita
liei a întrecut cu scorul de 97—71 
(38—39) echipa Franței, iar reprezen
tativa Spaniei a dispus cu 98—83 
(60—44) de formația R.F. Germania, 
în celelalte două „sferturi" se vor 
intilni U.R.S.S. cu Bulgaria și Iugo
slavia cu Cehoslovacia.

La Stuttgart (R. F. Germania), în 
cadrul campionatului european mas
culin de baschet (turneul pentru 
locurile 9—12), echipa României a 
întrecut cu scorul de 90—87 (46—46) 
formația Olandei.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 12 IUNIE 1985

Extragerea I : 7 35 28 34 30 31
Extragerea a Il-a : 33 2 17 21 18 25
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

908 610 Iei, din care 63 666 lei, report 
la categoria 1. 

prezent, peste 35 la sută din volu
mul producției uzinei este destinat 
exportului, printre partenerii externi 
ai întreprinderii aflîndu-se și Turcia.

în acest cadru, gazdele au prezen
tat macheta rafinăriei Anatolia Cen
trală, pe care au construit-o în 
Turcia — unitate modernă cu o ca
pacitate de prelucrare de 5 milioane 
tone de țiței pe an.

La încheierea vizitei, președintele 
Turciei a exprimat aprecieri la a- 
dresa realizărilor unității, notînd in 
Cartea de onoare : „Am văzut o în
treprindere foarte modernă și foar
te frumoasă. Această fabrică este un 
exemplu viu și grăitor al dezvol
tării industriei Republicii Socialiste 
România. Adresez tuturor felicitări 
și le urez noi succese".

(Agerpres)

canalului, au fost efectuate peste 
1 700 de ecluzări, dîndu-se „cale libe
ră" spre Dunăre sau spre Marea 
Neagră la 4 807 nave, din care 507 
au fost convoaie de barje. De ase
menea, de-a lungul celor 64 km de 
canal au navigat numeroase vase de 
pasageri, cu turiști români și străini, 
în încheiere, de la punctul de co
mandă al ecluzei, în prezența pre
ședintelui Turciei, s-a dirijat eclu- 
zarea unui convoi de barje.

Președintele Republicii Turcia a 
apreciat elogios această importantă 
operă constructivă, ca pe una dintre 
cele mai de seamă realizări ale po
porului român, eficiența sa econo
mică, precum și implicațiile pozitive 
pentru transporturile internaționale.

De aici, oaspeții turci s-au îndrep
tat spre stațiunea Neptun, unde se 
află reședința ce. li s-a rezervat pe 
timpul șederii în județul Constanța.

(Agerpres)

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recu
legere.

★
în aceeași dimineață, președintele 

Republicii Turcia a depus o coroană 
de flori la Cimitirul militar turc 
Ghencea.

(Agerpres)

nea, în curs de finalizare, lucrările 
de extindere a rețelei de apă po
tabilă. Este de remarcat faptul că 
u mare parte din aceste lucrări au 
fost și sint executate prin munca 
patriotică a locuitorilor orașului. 
(Stan Ștefan).

GALAȚI : Noi linii 
de tramvai

în municipiul Galați au fost 
date in exploatare noi linii de 
tramvai. Astfel, prin ' amplasarea 
unui nou tronson pe bulevardul 
George Coșbuc se face în prezent 
o legătură mai lesnicioasă între 
cartierul Dunărea și zona indus
trială din nord-vestul orașului. De 
asemenea, de dată recentă este și 
linia de tramvai de pe străzile 
13 Iunie și Ana Ipătescu. care lea
gă cartierul Port și gara fluvială 
de gara C.F.R. și autogara. Con
strucția noilor tronsoane a fost 
efectuată de întreprinderea ju
dețeană de transport local, in 
colaborare cu antrepriza de con- 
strucții-montaj căi ferate și alte 
unități gălățene. (Dan Plăeșu).

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R.P. Chineză: Noi magistrale feroviare
Transporturile fero

viare ale R.P. Chineze 
vor fi modernizate, 
astfel incit să se asi
gure o dublare a tra
ficului de mărfuri și 
pasageri pînă in anul 
2000, informează agen
ția China Nouă. In 
perioada planului cin
cinal 19S6—1990 vor fi 
construite mai multe 
tronsoane de cale fe
rată in provincia 
Shanxi și se vor efec
tua ample lucrări de

REPUBLICA CUBA: Sinterizarea - o metodă
de înaltă

Cercetătorii, ingine
rii și tehnicienii cu
banezi au abordat de 
curînd un sector nou, 
de înaltă tehnicitate, 
din domeniul meta
lurgiei, acela al sinte
tizării. Este vorba de 
un proces tehnologic 
prin care pulberea 
metalică este recom- 
padată prin presiune 
și căldură, asemenea 
unor aliaje, pentru a 
se obține piese metali-

R.P. BULGARIA: Se extind sistemele 
complexe de automatizare

În programele de 
dezvoltare economică 
a Bulgariei în actua
lul cincinal su pre
vede introducerea a 
22 de sisteme comple
xe de automatizare și 
929 de sisteme auto
mate de dirijare a pro-, 
ceselor tehnologice. De 
asemenea, se prevede 
aplicarea de sisteme 
automatizate de diri
jare a producției in 
300 de întreprinderi 
industriale.

În primii patru ani 
ai actualului cincinal

renovare a unor linii 
feroviare in zonele 
sud-vestică, estică și 
nord-estică ale Chinei.

Pentru realizarea a- 
cestor obiective, fabri
cile de profil clin 
Dalian, Zhouzhou, 
Changchun și Wu
chang vor fi moderni
zate. Urmează, de a- 
semenea, să fie con
struită o unitate pen
tru producerea mate
rialului rulant necesar 
trenurilor de marfă.

tehnicitate în
ce mai rezistente. Cen
trul cubanez pentru 
cercetări metalurgice 
(C.I.M.E.) intenționea
ză să producă anual, 
prin metoda sintetiză
rii, peste 100 tone piese 
din oțel, cupru, bronz 
și cositor. Pe această 
cale sint deja folosite 
piese în industria cu
baneză a zahărului, ca 
și la complexul side
rurgic „Antillana de 
acero“ pentru realiza
rea de magneți de fe-

— relevă agenția 
B.T.A. — au fost in
troduse numai în in
dustriile constructoa
re de mașini, elec
tronică și electroteh
nică peste 130 de teh
nologii de automati
zare. Printre acestea 
se află sistemul auto
matizat pentru pre
lucrarea pieselor de 
la Combinatul de teh
nică a roboților de la 
Stara Zagora, linia 
automatizată pentru 
sudura pieselor de 
aluminiu de la Uzina

Cronica zilei
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, 
miercuri după-amiază a avut Ioc, în 
Capitală, o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociația dc prietenie România-Ma- 
rea Britanie. Cu această ocazie au 
fost înfățișate impresii de călătorie 
din această țară și a fost prezentat 
un film documentar realizat de stu
diourile britanice.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Philip McKearney, 
ambasadorul Marii Britanii Ia Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

în curînd - 
BACALAUREATUL

Sîmbătă, după ultima oră de curs, 
cei aproape 154 000 absolvenți ai 
claselor a XlI-a, cursuri de zi, și ai 
claselor a XIII-a, cursuri serale, în
cheie anul școlar 1984—1985. Peste 
cîteva zile, la data de 21 iunie, ei 
vor începe probele de susținere a 
bacalaureatului, care se vor încheia 
în ultima zi a lunii.

Coordonarea acțiunilor privind or
ganizarea și desfășurarea bacalau
reatului se face — la nivel repu
blican — de comisia centrală care 
va funcționa în Ministerul Educației 
și învățămintului, iar pe județe și 
municipiul București, de comisii ce 
vor lucra în cadrul inspectoratelor 
școlare.

în acest an, examinarea candida- 
ților va fi efectuată de 1 600 comi
sii alcătuite din profesori cu înde
lungată experiență în munca Ia ca
tedră. Președinții comisiilor sint ca
dre didactice care predau in învă- 
țămintul superior, avind specialități 
corespunzătoare profilurilor in care 
s-au pregătit tinerii absolvenți.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 iunie, ora 20 — 16 iunie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi instabi
lă in nord-vestul, centrul și nordul 
țării, cu cerul temporar noros, unde 
vor cădea averse de ploaie. însoțite de 
descărcări electrice și. izolat, de grin
dină. Pe alocuri cantitățile de apă1 pot 
să depășească 20 litri pe metrul pă
trat. în celelalte regiuni va predomina 
o vreme frumoasă, cu cerul variabil și 
averse izolate de ploaie. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu unele 
intensificări din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre « și 18 grade, iar cele maxime în
tre 20 și 28 grade în vestul, centrul șl 
nordul țării și între 25 și 33 grade în 
restul teritoriului. în București : Vre
mea va fi frumoasă în cea mal mare 
parte a intervalului, cu cerul variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 14 
și 16 grade, iar cele maxime între 28 
și 31 de grade.

t V

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea In economie ft Mun

că susținută, spirit revoluționar 
pentru realizarea de recolte bo
gate

20,35 Studioul tineretului. Embleme ale 
unei epoci de mari înfăptuiri 
• Răspundem înaltei chemări! — 
documentar 0 Promoția anului 
XX pășește în viață. Reportaj 
© Armata —- școală de educație 
politică, patriotică, revoluționară. 
Aripi românești in anii cei mal 
luminoși ai patriei. Reportaj 
« Muzica virstel noastre ft Serial 
științific : „Călătorie in Univers" 
— ultimul episod

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Totodată, se preconi
zează creșterea stan
dardului calitativ al 
locomotivelor.

In prezent, rețeaua 
feroviară a R.P. Chi
neze măsoară 52 000 
km, iar in exploatare 
se află 11 000 locomo
tive și 310 000 vagoa
ne de marfă sau de 
călători. Anul trecut, 
pe căile ferate chineze 
s-au transportat 1,2 
miliarde tone, mărfuri 
și 1,1 miliarde pasa
geri. —■

metalurgie
rită de mică intensi
tate.

între avantajele ofe
rite de metoda men
ționată se numără eco
nomia de metal, posi
bilitățile sporite de 
prelucrare a unor me
tale speciale, ca și ob
ținerea unor caracte
ristici superioare ale 
pieselor, ca rezistența 
la presare, impacturi 
sau schimbări bruște 
de temperatură.

de discuri magnetice 
de la Pazargik etc. 
Asemenea linii au 
fost date în funcțiune 
și la combinatele chi
mice de la Iambol și 
Razgrad.

Potrivit unui studiu 
elaborat de Consiliul 
național pentru auto
matizare, 120 din noi
le produse de auto
matizare pot fi utili
zate în peste 1760 
obiective, din diverse 
ramuri ale economiei 
naționale.
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„Pacea in America Centrală va putea fi asigurată 
numai pe calea dialogului și a negocierilor"

® Declarațiile președintelui Republicii Nicaragua • O nouă 
reuniune a reprezentanților „Grupului de la Contadora"

SITUAJIA DIN LIBAN
BEIRUT 12 (Agerpres). — Miercuri 

s-au produs noi ciocniri în zona ta
berelor de refugiați palestinieni din 
sudul Beirutului, după ce, in cursul 
nopții precedente, milițiile șiite au 
bombardat cu artilerie grea două 
dintre acestea — Shatila și Bourj El 
Barajneh. Forțe palestiniene stațio
nate pe înălțimile din estul Beirutu
lui au bombardat, la rîndul lor, cu 
rachete pozițiile deținute de miliți
ile șiite, au anunțat surse ale poli
ției libaneze. Potrivit acestora, 9 
persoane au fost ucise și 59 rănite 
in urma tirurilor din timpul nopții.

Pe de altă parte, agenția A.P. 
transmite că o încetare a focului a 
intrat in vigoare la miezul nopții de 
marți spre miercuri intre milițiile 
șiite și cele druze in Beirutul de 
vest, punînd capăt unor lupte care 
au durat 10 ore și care s-au soldat 
cu patru morți și 27 răniți.

Tiruri izolate s-au semnalat 
miercuri între milițiile creștine și 
musulmane la linia de demarcație 
dintre estul și vestul capitalei liba
neze.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Deși Is
raelul a anunțat oficial luni retra
gerea armatei sale din sudul Liba
nului, militari israelieni continuă să 
dețină poziții dincolo de așa-zisa 
„zonă de securitate", instituită in su
dul țării. „în civil sau in uniformă, 
militarii israelieni erau încă prezenți 
marți alături de forțele armatei liba
neze separatiste, la nord de această 
zonă" — relevă agenția France 
Presse. La Ras Bayyada, Kfrar 
Tibnit, Kantara, localități libaneze si
tuate la cițiva kilometri de frontiera 
cu Israelul, traficul este controlat de 
militari israelieni și. forțe ale armatei 
libaneze separatiste create și finan
țate de Israel, relatează France 
Presse.

MOSCOVA =
O CERINȚĂ DE PRIMORDIALĂ ÎNSEMNĂTATE: j
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Oprirea cursei înarmărilor, 
înfăptuirea dezarmării

JSPONIfl: Vibrantul apel al unor supraviețuitori 
ai bombardamentelor atomice

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Un număr de șapte supraviețuitori 
ai tragicului bombardament atomic 

. de la Nagasaki de la 9 august 1945, 
) aflați la Washington, au organizat 
l o conferință de presă in cadrul că- 
’ reia au adresat un vibrant apel la 

intensificarea eforturilor comunită
ții internaționale, ale tuturor oa
menilor de bună credință de pe 
planeta noastră pentru a împiedica 
declanșarea unei conflagrații nu
cleare pustiitoare, pentru oprirea 
cursei aberante a înarmărilor nu
cleare și salvgardarea dreptului sa
cru al popoarelor de pretutindeni la 
pace, la viață. Cei șapte „hiba- 
kusha" — cum sînt numiți in japo-

neză supraviețuitorii 
mentelor atomice — au 
asemenea, un apel la

bombarda- 
adresat, de 

realizarea 
unor acorduri de dezarmare, care 
să conducă la eliminarea definitivă 
a tuturor armelor nucleare de pe 
Pămint.

MANAGUA 12 (Agerpres). — In
tr-o alocuțiune rostită la Managua, 
președintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega Saavedra, a arătat că 
nici agresiunile și nici blocadele nu 
vor putea frîna eforturile de dez
voltare depuse de poporul nicara- 
guan, subliniind că pacea va putea 
fi cucerită numai pe calea dialo
gului și a negocierilor — transmi
te agenția Prensa Latina. El a evi
dențiat necesitatea sistării ajutoru
lui pe care administrația america
nă preconizează să-l acorde elemen
telor contrarevoluționare antisandi- 
niste, precum și a reluării dialogu

lui de la Manzanillo dintre S.U.A. 
și Nicaragua, in vederea instaură
rii păcii in America Centrală.

MANAGUA 12 (Agerpres). — Gu
vernul nicaraguan a confirmat că, jn 
perioada 18—20 iunie, în capitala Re
publicii Panama se vor desfășura 
lucrările unei noi reuniuni a re- 

, prezentanților „Grupului de la Con
tadora" și a celor cinci state cen- 
troamericane — Costa Rica, Guate
mala, Honduras, Nicaragua și Sal
vador. Reuniunea este consacrată 
continuării eforturilor de soluționa
re a crizei centroamericane.

Cuvintarea tovarășului Mihail Gorbaciov
la consfătuirea consacrată problemelor 
progresului tehnico-științific în U.R.S.S.
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TOKIO 12 (Agerpres). — Munici
palitățile oralelor japoneze Hiroshi
ma și Nagasaki au adresat un pro
test Ambasadei Franței din Japonia 
în legătură cu explozia nucleară 
subterană efectuată zilele trecute 
de această țară in atolul Mururoa, 
din Pacific — informează agențiile 
internaționale de presă.

«Nu, „războiului stelelor!"»
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

„încetați cursa înarmărilor !“, «Nu, 
„războiului stelelor !“» — acestea 
sînt devizele unui apel . adresat 
membrilor Congresului S.U.A. de 
organizația americană „Femeile 
pentru pace". Documentul sublinia
ză că intensificarea cursei înarmă
rilor nu face decît să apropie lu
mea de o catastrofă nucleară și 
cere membrilor Congresului să ia 
măsuri urgente pentru încetarea ei.

Potrivit calculelor făcute de spe
cialiștii organizației, fondurile a- 
locate pentru construirea unei sin
gure rachete MX sînt suficiente 
pentru alimentarea, timp de un an, 
a 92 000 de familii americane săra
ce. Autorii apelului cer populației

luptasă-și unească eforturile în 
pentru stoparea cursei înarmărilor.

împotriva militarizării spațiului 
extraatmosferic se pronunță, de a- 
semenea, tot mai multe persona
lități politice americane. în acest 
sens, senatorul american John 
Kerry a declarat, la Washington, 
că realizarea programului de înar
mări cosmice denumit „Inițiativa de 
apărare strategică" („războiul ste
lelor") nu poate avea ca rezultat 
decît subminarea negocierilor so- 
vieto-americane de la Geneva pri
vind armele nucleare și cosmice și r 
declanșarea unei noi și periculoase ț 
curse a înarmărilor intr-un mediu 
extrem de riscant, respectiv spa
țiul extraatmosferic.

SUEDIfi: Pentru crearea unei zone denuclearizate 
în nordul

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 
La Stockholm s-au încheiat lucră
rile sesiunii parlamentului suedez. 
Au fost dezbătute o serie de pro
bleme de politică externă, docu
mentele adoptate subliniind nece
sitatea promovării in continuare a 
unei politici de neutralitate, de

Europei
consolidare a păcii și pentru 
dezarmare. Totodată, parlamentul 
suedez s-a pronunțat pentru inter
zicerea totală a armelor nucleare 
și intensificarea eforturilor vizind 
crearea unei zone denuclearizate in 
nordul Europei.

O demonstrație de protest a medicilor din orașul vest-german Munchen 
împotriva pericolului unui război nuclear
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r.s.a.: înscenare judiciară 
la Pretoria

PRETORIA 12 (Agerpres). — Re
gimul minoritar rasist de la Pretoria 
continuă represiunile împotriva for
țelor democratice care luptă pentru 
abolirea inumanei politici de apart
heid. Astfel, 22 de militanți împotri
va apartheidului din rîndurile popu
lației de culoare au fost acuzați de 
un tribunal din Pretoria de „înaltă 
trădare", după ce, în prealabil, în 
virtutea legilor privind așa-zisa 
„securitate națională", s-au aflat în 
stare de detenție luni de zile. Con
form legislației rasiste, toți acuzații 
sînt pasibili de pedeapsa cu moartea, 
între aceștia se află și P. Molefe, 
secretarul general al Frontului Unit 
Democratic, largă coaliție a forțelor 
antiapartheid din R.S.A. Capetele de 
acuzare în cadrul noii înscenări ju
diciare de la Pretoria sînt formulate 
în legătură cu demonstrațiile de pro
test ale populației de culoare desfă
șurate anul trecut la Sharpeville și 
în aglomerările urbane la sud de 
Johannesburg.

Procesul de la Pretoria se desfă
șoară in paralel cu o altă Înscenare, 
care are loc la Pietermartizburg, îm
potriva altor 16 lideri al Frontului 
Unit Democratic.

In cadrul unei operațiuni la care 
au participat și forțe armate, poliția 
sud-africană a arestat cel puțin 200 
de persoane, in trei aglomerări ur
bane ale populației de culoare.

Noi demonstrații de protest împo
triva odiosului sistem de apartheid 
s-au desfășurat in zonele urbane 
locuite de cetățeni sud-africani de 
culoare in .Transvaalul de Nord, in 
statul Orange și la Soweto, in apro
piere de Johannesburg, relatează a- 
gențiile internaționale de presă.

Qdin actualitatea politica)
ARGENTINA

Pe calea consolidării evoluțiilor democratice
Cînd, la 22 aprilie a.c„ în clădirea 

Palatului justiției din Buenos Aires 
începea ..procesul generalilor", cei 
mai mulți dintre comentatori vedeau 
în acest eveniment o expresie a fer
mității actualului guvern argenti
nian în promovarea cursului spre 
consolidarea democrației.

în cadrul procesului, socotit drept 
cel mai important din istoria Ar
gentinei, sînt judecați trei din foștii 
președinți militari ai țării — respec
tiv generalii Jorge Videla, Roberto 
Viola și Leopolclo Galtieri — și alți 
șase ofițeri superiori — trei amirali 
și trei generali de aviație — mem
bri ai juntelor ce s-au succedat la 
putere de la lovitura de stat din 
martie 1976 și pînă în iunie 1982, 
cînd a fost instalat un guvern pro
vizoriu, menit să pregătească terenul 
pentru revenirea la cîrmuire civilă, 
rezultată din alegeri libere.

După luni de cercetări, procurorul 
a reținut 11 capete de acuzare. In e- 
sență, respectivii generali, trecu ți 
acum în rezervă, sînt acuzați de fap
tul că, prin ordinele date armatei 
pe vremea cînd se aflau la conduce
rea țării, s-au făcut vinovați de să- 
vîrșirea Unor acte penale deosebit 
de grave. în cei peste șase ani de 
dictatură militară, circa zece mii de 
persoane, după datele oficiale — dar 
de trei ori mai mult conform altor 
surse — au dispărut ca urmare a 
represiunii antipopulare, desfășurată 
deopotrivă contra organizațiilor sau 
a militanților politici cu orientare 
de stingă.

La citeva zile după inițierea au
dierilor, ziarul „Clarin" definea ast
fel semnificația procesului : „Nu în
cape îndoială că, dincolo de pre
zența celor nouă generali, pe banca 
acuzării stă, de fapt, fostul regim 
militar, ideea centrală fiind conso
lidarea procesului democratic ac
tual".

Cu atît mai stringent se pune a- 
ceastă problemă cu cit au început 
să se facă simțite unele acțiuni de 
subminare a eforturilor depuse de' 
guvern pentru întărirea ordinii de
mocratice sau chiar încercări de 
destabilizare a situației politice. In 
această privință, președintele țării, 
Râul Alfonsin, dezvăluia acum două 
săptămîni că a fost descoperită o 
tentativă de complot antiguverna
mental și chema la unitate toate 
forțele democratice. Un document 
intitulat „Nu poate exista alegere 
intre democrație și dictatură", pu

blicat recent de Uniunea Civică Ra
dicală (partidul de guvernămint), 
sublinia că „nu se pune numai pro
blema apărării guvernului rezultat 
din alegeri, ci a regimului democra
tic ca atare".

La asemenea chemări, reacția pă
turilor majoritare argentiniene a 
fost promptă, incluzînd, la Buenos 
Aires, o amplă manifestație popu
lară, cu peste 200 000 de participanți, 
în sprijinul procesului național de 
transformări democratice promovat 
de guvernul actual. Ulterior, 25 de 
formații politice argentiniene — în-< 
tre care Uniunea Civică Radicală, 
Partidul Justițialist, Partidul Comu
nist și altele — au hotărît să creeze 
un amplu front politic în sprijinul 
procesului național de democratiza
re a vieții politice interne. O comi
sie formată din reprezentanții parti
delor membre a primit de acum sar
cina să redacteze statutul de func
ționare a frontului, programul săli 
de acțiune și obiectivele comune 
prioritare.

în rîndurile observatorilor există 
un consens asupra faptului că, din
colo de așpectul juridic, „procesul 
generalilor" va constitui pentru 
președintele Alfonsin o importantă 
încercare politică, care își va lăsa, 
într-un fel sau altul, amprenta asu
pra viitoarelor desfășurări ale vieții 
publice argentiniene. Nu numai din 
pricina mizei aflate în joc, ci și 
fiindcă acțiunea in sine se înfăți
șează foarte delicată. într-adevăr, 
nu va fi deloc ușor să se găsească 
un termen mediu, care, pe de o par
te, să dea satisfacție familiilor per
soanelor dispărute și tuturor celor 
care cer insistent ca vinovății de așa- 
numitul „război murdar" să fie pe
depsiți și care susțin insistent că vi
novății sînt mult mai numeroși decît 
cei nouă generali puși sub acuzare. 
Pe de altă parte însă, eventualele 
condamnări — opinează unii comen
tatori — ar putea avea efecte ne
dorite în rîndul forțelor armate, a 
cărei imagine a fost și așa puternic 
afectată de războiul din Malvine 
(Falkland).

Paralel cu inițiativele ți măsurile 
din sfera politică, autoritățile argen
tiniene abordează în prezent o serie 
de aspecte ale dezvoltării economice, 
știut fiind că pe acest teren țara 
este confruntată cu serioase dificul
tăți, în cea mai mare parte moște
nite de la fostul regim. Deosebit de 
preocupantă este situația existentă 
în sectorul investițiilor : rata aces

tora s-a micșorat anul trecut la 14 la 
șută din valoarea produsului națio
nal brut, cel mai scăzut nivel de la 
începutul secolului. Nu e de mirare 
că la sfîrșitul anului 1984 produsul 
național brut era, în termeni reali, 
mai mic decît la începutul anilor ’70.

Datorită exportului ridicat de pro
duse agricole, balanța comercială a 
țării a putut înregistra in 1984 un 
excedent de aproape 4 miliarde de 
dolari, dar prognozele pe anul in 
curs pentru comerțul exterior sînt 
mai modeste și, pe de altă parte, 
măsurile adoptate pină acum nu au 
înlesnit nici combaterea eficientă a 
inflației galopante (ajunsă la o rată 
de aproape 1 000 la sută), nici nu au 
conturat perspectiva soluționării 
problemei datoriei externe, ajunsă 
în prezent la aproape 48 miliarde 
de dolari. Dimpotrivă, în ultima vre
me, situația financiară a țării a 
marcat o anumită înrăutățire, plata 
serviciului datoriei a căpătat un 
caracter acut. în aceste împrejurări, 
președintele Râul Alfonsin a subli
niat, cu prilejul vizitei efectuate nu 
de mult la Washington, că și în vii
tor vor fi respinse condițiile impuse 
de organizațiile financiare interna
ționale care ar înrăutăți nivelul de 
trai al păturilor majoritare.

Tot ca urmare a preocupării pen
tru apărarea nivelului de trai, pre
ședintele Alfonsin a prezentat un 
proiect de „acord social", conceput 
ca o modalitate de repartizare oare
cum echilibrată a poverilor austeri
tății, menținîndu-se salariile reale 
la nivelul anului trecut. în același 
timp, planul propune unirea efortu
rilor tuturor sectoarelor sociale în 
scopul stăvilirii inflației.

Deocamdată, se poate spune că 
programul în acest domeniu a de
butat sub auspicii favorabile, căci 
atît sindicatele, cit și patronatul 
și-au anunțat acordul de principiu. 
Pe de altă parte însă, sindicatele in
sistă în ultima vreme ca prevederile 
privind apărarea nivelului de trai 
să-și găsească traducerea efectivă in 
practică. Cu toate că o seamă de 
prevederi ale acordului suscită încă 
unele controverse, realizarea unui 
astfel de pact social, aprobarea de 
principiu amintită sînt apreciate de 
observatori drept premise esențiale 
pentru proiectata relansare econo
mică, care reprezintă, Ia rîndul ei, 
condiția desfășurării cu succes a po
liticii de consolidare a democrației.

Vasile OROS

Datoria externă - o grea povară pentru 
țările în curs de dezvoltare

Luări de poziție în sprijinul unei reglementări care să 
respecte dreptul popoarelor la progres

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
La începutul anului în curs, țările 
în curs de dezvoltare aveau o da
torie externă de 895 miliarde do
lari, urmînd ca pînă la finele anului 
să se apropie de 1 000 de miliarde de 
dolari, relevă agenția Taniug, re- 
luînd date rezultate din dezbaterile 
recentelor reuniuni ale Fondului Mo
netar Internațional și Băncii Mon
diale. în corespondența Taniug se a- 
preciază că pentru soluționarea pro
blemei datoriei externe este necesa
ră o cooperare între debitori și cre
ditori. astfel incit debitorii să poată 
asigura resursele pentru efectuarea 
plăților scadente.

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 
în declarații făcute unui post de 
radio argentinian, președintele ales 
al Republicii Peru, Alan Garcia Pe

rez, a evidențiat necesitatea adoptă
rii unei poziții comune latino-ameri- 
cane în tratarea problemei datoriei 
externe, subliniind că statele Ame
rică Latine vor putea rezolva pro
blemele ce le afectează numai ac- 
ționînd unite — transmite agenția 
Prensa Latina. El a menționat că 
țara sa se pronunță pentru condiții 
de rambursare care să respecte 
dreptul la dezvoltare și bunăstare al 
popoarelor, ca premisă pentru plata 
datoriei externe, precizînd că pînă în 
prezent unicele beneficiare sînt sta
tele și băncile creditoare. Alan Gar
cia Perez a subliniat că problema 
datoriei externe este o problemă po
litică, este relația dintre bogați și 
cei care au devenit săraci îmbogă- 
țindu-i în ultimii 150 de ani pe 
bogați.

Semnarea tratatului de aderare 
a Portugaliei la Piața comună

LISABONA 12 (Agerpres). — Re
prezentanții guvernului portughez au 
semnat, miercuri, tratatul de aderare 
a Portugaliei la Piața comună. în ca
drul unei ceremonii oficiale la care 
au participat prim-miniștri și miniș
tri de externe din cele zece țări 
membre ale C.E.E., precum și din 
Spania.

Participanții Ia ceremonia semnării 
tratatului au fost primiți, la Palatul

Belem, de președintele Portugaliei, 
Antonio Ramalho Eanes, care a evi
dențiat, în cuvîntul său, că intrarea 
țării in Piața comună va aduce une- 
ie beneficii, dar va crea și dificultăți, 
relatează agenția Reuter.

Portugalia va deveni membru cu 
drepturi depline al C.E.E. la 1 ianua
rie 1986, după ce tratatul de aderare 
va fi ratificat de parlamentele sta
telor comunitare.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la consfătuirea de la Mos
cova consacrată problemelor progre
sului tehnico-științific în U.R.S.S., 
Mihail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a subliniat impor
tanța aplicării in practica activității 
economice a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, arătînd, tot
odată, că se au in vedere nu o sim
plă accelerare a creșterii economiei 
naționale, ci o creștere structurală a 
producției, trecerea pe făgașul creș
terii intensive și adoptarea unor for
me eficiente de conducere.

în prezent, a relevat vorbitorul, 
sarcina principală constă în desco
perirea și folosirea tuturor rezervelor 
de creștere a eficienței producției și 
de îmbunătățire a calității produse
lor. Cu cheltuieli mai mici trebuie să 
atingem obiective mai înalte. Aceas
ta este o sarcină economică și, dacă 
vreți, politică.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la problemele reorien- 
tării politicii în domeniul investiții
lor și structurilor producției. Prin
cipalul accent urmează să fie pus 
pe reutilarea tehnică a întreprinde
rilor, pe economisirea de resurse, 
pe asigurarea unei evidente creș
teri a calității producției. Este ne
cesar, a spus M. Gorbaciov, să re
nunțăm fără șovăială la modul ste
reotip de conducere a economiei, 
practicat in trecut, în care metoda 
principală de extindere a producției 
era considerată o nouă construcție, 
în timp ce multe întreprinderi in 
funcțiune nu erau de mulți ani re- 
utilate din punct de vedere tehnic. 
In prezent nimeni nu» contestă că 
investițiile pentru reînnoirea tehni
cii dau un randament mai mare de 
aproximativ două ori decît cele des
tinate noilor construcții. In ansam
blu, pe țară, ponderea fondurilor 
destinate reconstrucției în volumul 
total al investițiilor va trebui, încă 
din anii următori, să crească de la 
o treime la cel puțin jumătate, a 
declarat M. Gorbaciov.

In continuare, vorbitorul a relevat 
că cea mai importantă și urgentă 
problemă o constituie raportul din
tre investițiile in ramurile extrac
tivă, prelucrătoare și de consum, a- 
rătind că este tot mai greu să spo

rești extracția de combustibil și de 
materii prime. Există insă o cale mai 
rațională — calea unor economii cit 
mai mari, a introducerii pe scară 
largă a unor tehnologii care asigu
ră un consum mic de resurse. A- 
ceastă cale este de 2—3 ori mai ief
tină. Economia de resurse trebuie 
să constituie una din direcțiile prin
cipale ale politicii in domeniul in
vestițiilor. Sarcina constă în a sa
tisface în proporție de 75—80 la sută 
sporul de necesități ale economiei 
naționale în combustibili, materii 
prime și materiale prin economisirea 
acestora.

Referindu-se la rolul revoluției 
tehnico-științifice in creșterea pro
ducției, vorbitorul a arătat că în în
făptuirea acesteia rolul preponde
rent revine ramurii construcțiilor de 
mașini. Este necesar, a arătat el, 
ca, încă in cel de-al 12-lea cinci
nal, ritmul de dezvoltare a acestei 
ramuri să crească de 1,5—2 ori.

O sarcină de mare importanță o 
constituie punerea la punct a fabri
cării in masă a unor noi generații 
de echipament capabil să asigure 
creșterea simțitoare a productivită
ții muncii, să deschidă calea auto
matizării tuturor etapelor procesului 
de producție.

Sarcinile progresului tehnico-știin- 
țîfic, a subliniat Mihail Gorbaciov, 
impun ca ritmurile de dezvoltare a 
schimburilor externe să crească, iar 
ceea ce este mai important — să se 
imprime și exportului și importului 
un caracter mai eficient.

în actuala situație, a arătat vorbi
torul, sarcina primordială o consti
tuie mobilizarea factorilor organiza
torici, economici și sociali, institui
rea ordinii în toate domeniile, Îmbu
nătățirea organizării producției, ast
fel incit să se asigure mai buna fo
losire a avuției țării. Viața cere o re
organizare profundă a activității de 
planificare și de conducere a între
gului mecanism economic. Este ne
cesar, a spus el, să pășim pe calea 
întăririi continue și dezvoltării cen
tralismului democratic, creșterii efi
cienței bazelor centralizate ale con
ducerii și planificării, lărgirii inde
pendenței și j răspunderii întreprin
derilor, folosirii mai active a unor 
forme și metode mai elastice de 
conducere.
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CONVORBIRI LA BERLIN. După 
cum transmite agenția A.D.N., 
la Berlin s-au încheiat con
vorbirile dintre Erich Honecker, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, și Laurent Fabius, 
primul ministru al Franței, care a 
efectuat o vizită oficială in R.D.G. 
Au fost examinate probleme ale 
dezvoltării colaborării dintre 
R.D. Germană și Franța, precum 
și ale vieții politice internaționale, 
de interes comun.

PRIMIRE LA BUDAPESTA. 
După cum transmite agenția M.T.I., 
la 12 iunie, Jănos Kădăr, secretar 
general al P.M.S.U., l-a primit pe 
viceprim-ministrul Italiei, Arnaldo 
Forlani, care efectuează o vizită 
oficială la Budapesta. In cadrul 
întrevederii au fost abordate pro
bleme ale situației internaționale 
actuale, ale relațiilor Est-Vest, pre
cum și ale 'raporturilor ungaro-ita- 
liene. )

PREMIERUL CONSILIULUI DE 
STAT AL R.P. CHINEZE, Zhao 
Ziyang, și-a încheiat vizita oficia
lă întreprinsă in R.F. Germania, 
informează agențiile China Nouă 
și D.P.A. In timpul vizitei, pre

mierul R.P. Chineze a avut con
vorbiri cu cancelarul vest-german, 
Helmut Kohl, și a semnat docu
mente referitoare la amplificarea 
cooperării dintre cele două țări.

LA FESTIVALUL INTERNA
ȚIONAL DE FOLCLOR DE LA 
KOSICE, din R.S. Cehoslovacă, 
desfășurat anul acesta sub generi
cul „Pace și prietenie", alături de 
alte ansambluri din țări socialiste 
a participat și formația „Bistrița", 
din Bacău. De un deosebit succes 
s-au bucurat repertoriul și arta in
terpretativă ale solistei Sofia Vico- 
veanca, precum și ale întregii for
mații. Ansamblul băcăuan a susți
nut, de asemenea, un spectacol in 
orașul Preșov.

SESIUNEA ADUNĂRII FEDE
RALE A R.S. CEHOSLOVACE. 
La Praga s-au desfășurat, timp 
de două zile, lucrările sesiunii 
Adunării Federale a R.S. Ceho
slovace. în cursul sesiunii a fost 
aprobată execuția bugetului de 
stat pe 1984 și s-au dezbătut ra
poartele Tribunalului suprem și 
procurorului general cu privire la 
respectarea legalității socialiste în 
țară.

NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 
RICANE DE LA GENEVA. După 
cum transmite agenția T.A.S.S., 
in cadrul negocierilor sovieto- 
americane privind armamentele 
nucleare și cosmice, la 12 iunie 
a avut loc ședința grupului pentru 
armamentele strategice.

PROTOCOL. La Beijing a fost' 
semnat protocolul cu privire 
la colaborarea economică intre 
R.P. Chineză și R.S. Cehoslovacă 
pe perioada următoare.

PROPUNERE A GUVERNULUI 
R.D.P. LAOS. într-o scrisoare 
a reprezentantului permanent al 
R.D.P. Laos la O.N.U., adresată 
secretarului general al Națiunilor 
Unite, Javier Perez de Cuellar, 
guvernul acestei țări informează 
că a propus guvernului Thailandei 
reluarea tratativelor în vederea so
luționării prin mijloace politice a 
problemelor existente între cele 
două state.

MASURI ÎMPOTRIVA VIOLEN
TEI. Reuniți la Amsterdam pentru 
a stabili o serie de măsuri împo
triva violenței pe stadioane și, în
deosebi, pentru a împiedica inci

dente grave cum au fost cele de la 
29 mai, de pe stadionul Heysel din 
Bruxelles, soldate cu numeroși 
morți și răniți, miniștrii sportului 
sau reprezentanții lor din Marea 
Britanie, Franța, R.F.G., Italia, Bel
gia, Olanda și Luxemburg au ho- 
tărît să pregătească un proiect de 
document care să fie prezentat con
ferinței de la 27 iunie a responsa
bililor guvernamentali pentru pro
blemele sportive ai tuturor statelor 
membre ale Consiliului Europei 
(occidentale). Intre măsurile propu
se figurează : obligația organizato
rilor de a efectua un control ri
guros la vinzarea biletelor, asigu
rarea unor servicii de ordine efici
ente, interdicția de a introduce bău
turi alcoolice pe stadioane,

UN AVION de tip „Boeing 727" 
aparținînd companiei aeriene ior- 
daniene „Alia", deturnat marți de 
un grup de pirați ai aerului rămas 
neidentificat, a fost aruncat, 
miercuri, în aer pe aeroportul in
ternațional din Beirut, la scurt 
timp după eliberarea pasagerilor 
și membrilor echipajului, infor
mează agențiile internaționale de 
presă. Autorii acestui act de pira
terie aeriană au reușit să dispară 
de pe aeroport după explozie, la 
bordul unui automobil.

ANCHETA. Poliția braziliană a 
declarat că va continua ancheta 
oficială in cazul criminalului de 
război nazist Josef Mengele, după 
descoperirea unui schelet care pare 
a fi al acestuia. Fiul lui Mengele 
a declarat că scheletul reprezintă 
rămășițele tatălui său, înhumat în 
1979, dar poliția a precizat că va 
efectua cercetări pentru confirma
rea fără dubii a acestui lucru.

Coborîrea pe Venus
Agenția T.A.S.S. despre un important experiment științific

Stația automată interplanetară 
sovietică „Vega-1“, lansată la 15 
decembrie 1984, a ajuns în apro
pierea „luceafărului de dimineață", 
trecind la realizarea primei etape 
a proiectului internațional de cer
cetare Venus — cometa Halley. Un 
aparat de coborîre a atins supra
fața venusiană și a transmis pe 
Terra prețioase informații științifi
ce, în timp ce o aerosondă, des
prinsă de pe aparatul de coborîre, 
plutește în densa atmosferă a în
depărtatei planete.

Experimentul, așteptat de oame
nii de știință din nouă țări, de mai 
bine de o jumătate de an, și-a în
ceput desfășurarea la 9 iunie. In 
aceeași zi, stația „Vega-1", care 
străbătuse aproximativ 500 milioa
ne kilometri în spațiul sideral, pe 
o orbită eliptică, s-a apropiat de 
vecina Terrei — Venus. La 11 iu
nie, de la o altitudine de 125 km 
de suprafața planetei, cu cea de-a 
doua viteză cosmică, adică cu 11 
km pe secundă, și-a început dru
mul spre suprafața venusiană mo
dulul de coborîre. Datorită distan
ței de peste 100 milioane kilome
tri, radiolocatoarele de pe Pămint 
au recepționat primele informații 
cu o întîrziere de aproape șase mi
nute.

Răspunzind comenzii de la cen
trul de urmărire a zborului, o son
dă aerostatică, susținută de o pa
rașută, s-a desprins de modulul de 
coborîre pentru a rătăci prin stra
turile groase de nori venusieni.

Instalațiile de pe modul au tre
cut imediat la măsurarea tempera
turii, presiunii atmosferice, conți
nutului de apă din nori, componen
ței gazelor. Analizele au continuat 
și după atingerea lină a suprafeței 
venusiene, asigurată de o altă pa
rașută.

O misiune deosebită revine și 
sondei aerostatice, de care și-au le

gat speranțele numeroși oameni de 
știință. Pentru prima oară in prac
tica mondială, se așteaptă răspun
suri ce nu puteau fi date de apa
ratele de coborîre. In urma cerce
tărilor de pînă acum cu ajutorul 
stațiilor interplanetare sovietice și 
americane, s-a constatat un feno
men puțin obișnuit — deplasarea 
norilor venusieni in jurul planetei 
cu o viteză de 100 metri pe secun
dă. Nu se știe încă ce determină 
această viteză și de ce mișcarea se 
produce într-o singură direcție — 
de la est spre vest. Acestor între
bări urmează să li se găsească un 
răspuns în urma investigațiilor 
efectuate de sonda aflată în derivă, 
în atmosfera planetei Venus.

„Balonul" are un diametru de 3,4 
metri, este umplut cu heliu și se 
află la o altitudine de 54 km de 
suprafața planetei. Durata activită
ții sondei este apreciată la 24—48 
ore, timp în care ar urma să fie 
acoperită o distanță de aproxima
tiv o pătrime din lungimea ecuato
rului venusian.

Alături de radiotelescoapele so
vietice, informațiile dinspre Venus 
sînt recepționate și de stații de 
urmărire aflate în S.U.A., Austra
lia, Spania și în alte țări. Coordo
narea tuturor datelor științifice re
cepționate se face de către centrul 
operativ de la Toulouse — Franța. 
Concluziile privind analiza infor
mațiilor transmise de sonda aero
statică vor putea fi comunicate la 
începutul anului 1987.

In timp ce se recepționează da
tele furnizate de primul mesager 
spre Venus, se pregătește urmă
toarea etapă — cel de-al doilea de
sant pe „luceafăr" al modulului de 
coborîre al celei de-a doua stații 
interplanetare sovietice „Vega-2“, 
ce se apropie de prima „țintă", în 
drumul ei de întîlnire cu cometa 
Halley.

(Agerpres)
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Răspunderea oamenilor de știință 

in prevenirea unui conflict nuclear

Relatările ziarului L’Humanite
„Ne angajăm să informăm corpul 

medical francez și pe pacienții 
noștri asupra pericolelor pe care le 
reprezintă înarmările nucleare și 
asupra imposibilității în care ne 
vom afla de a răspunde apelurilor 
ce ne vor fi adresate în cazul unui 
conflict nuclear sau chiar al unui 
accident nuclear. In aceste condiții, 
singura modalitate de tratare a 
efectelor exploziilor nucleare asu
pra sănătății constă in eliminarea 
cauzelor ; cu alte cuvinte, trebuie 
împiedicat războiul atomic". Aces
ta este angajamentul pe care și 
l-au asumat recent mai multe sute 
de medici francezi, la încheierea 
primului colocviu internațional or
ganizat la Paris de Asociația me
dicilor francezi pentru prevenirea 
războiului nuclear (A.M.F.P.G.N.).

Creată în 1984, această asociație 
numără deja în Franța mai multe 
sute de membri. Ea își leagă ac
tivitatea de cea desfășurată de 
„International Physicians for the 
Prevention of Nuclear War" 
(I.P.P.N.W.), fondată in 1980, de 
doi cardiologi, unul sovietic și unul 
american.

In cadrul lucrărilor coloc
viului menționat, președintele 
A.M.F.P.G.N., doctorul Pernin, a- 
vertiza : „Cînd pe planetă sîntern 
astăzi patru miliarde și jumătate 
de locuitori, oamenii de știință, in
clusiv medicii, a căror sarcină este 
de a proteja viața, oricare ar fi 
opiniile lor, au o responsabilitate 
specială în această luptă necesară 
pentru oprirea cursei iraționale a 
înarmărilor". Un alt vorbitor afir
ma, la rîndul său : „Dacă pînă

acum medicii au putut aduce un 
ajutor medical răniților de război, 
în prezent, în cazul unui conflict 
nuclear, ei — atiți cîți ar mai ră- 
mine — nu pot fi decît «spectatori 
ai apocalipsului»-".

Așa cum se arăta recent într-un 
studiu al Organizației Mondiale a 
Sănătății (O.M.S.), un conflict im- 
plicîhd folosirea a jumătate din 
stocurile nucleare acumulate pină 
acum in lume, estimate la 20 000 
megatone, s-ar solda cu un miliard 
de morți și tot atîția răniți, care 
nu ar supraviețui mai mult de o 
săptămînă. In plus, cele două mi
liarde și jumătate de supraviețui
tori ar invidia soarta morților. In 
Franță, utilizarea a 14 bombe de 
o megatonă fiecare, asupra a trei 
puncte strategice ale țării, ar omori 
pe loc șase milioane și jumătate de 
oameni. Dacă ar izbucni un aseme
nea război, ar fi inutil să mai 
chemi medicul. Pentru a vindeca 
ceea ce se consideră a fi „ultima 
epidemie" nu există, așadar, decît 
o singură soluție : prevenirea. 
„Cînd un bolnav se află într-o sta
re critică, sublinia un alt vorbi
tor, avem datoria să avertizăm fa
milia. Tot așa, avem datoria să-i 
alertăm pe confrații noștri și pe 
pacienții noștri de starea critică in 
care se află omenirea".

Revine, de asemenea, medicilor 
responsabilitatea să refuze ca des
coperirile lor să fie utilizate în 
scopuri militare și să lupte împo
triva campaniilor mistificatoare 
care tind să supradimensioneze me
ritele iluzorii ale adăposturilor 
antiatomice sau care pretind că ar 
exista bombe „curate". (Agerpres).
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