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Intr-o atmosferă de neclintită unitate în jurul 

partidului, al secretarului său general, de puternică 

angajare revoluționară afirmată cu tărie prin voința 

fermă de a înfăptui programele de dezvoltare eco- 

nomico-socială, ieri s-a încheiat

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a continuat, 
vineri, vizita de lucru in 
județul Mehedinți.Ca și în ziua precedentă, în- tilnirea conducătorului partidului și statului cu colectivele unor importante întreprinderi din Drobeta-Turnu Severin a prilejuit examinarea principalelor aspecte ale dezvoltării și modernizării producției, ale modului în care se îndeplinesc prevederile planului și stabilirea, pe această bază, a unui ansamblu de măsuri vizînd desfășurarea întregii activități la un nivel superior de calitate și eficientă.La vizită au participat tovarășii Emil Bobu, Silviu Curti- ceanu.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu la ÎN
TREPRINDEREA DE VA
GOANE, primul obiectiv vizitat în această zi. s-a desfășurat intr-o atmosferă entuziastă, sărbătorească. Mii de oameni ai muncii si-au manifestat cu insufletire satisfacția fată de noua întilnire cu secretarul general al partidului, moment de referință în activitatea colectivului de muncă. în evoluția unității.Cei prezent! au aplaudat si o- vationat. au scandat minute în sir urări la adresa partidului si a secretarului său general. a patriei noastre socialiste si harnicului ponor român, dind expresie sentimentelor de aleasă dragoste si prețuire cu care, asemenea întregii noastre națiuni, îl înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceausescu, profundei recunoștințe ce i-o poartă pentru strălucita sa activitate consacrată edificării socialismului Si comunismului pe nămîntul României.O formațiune alcătuită din membri ai gărzilor patriotice si ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost oferite frumoase buchete de flori.Alături de membrii consiliului de conducere al întreprinderii, de reprezentant! ai conducerii centralei industriale de profil era prezent ministrul industriei construcțiilor de mașini, Eugeniu Rădulescu.Cei veniti în întîmpinare au adresat, cu deosebit respect, un călduros salut în numele întregului colectiv muncitoresc al uzinei.Dialogul secretarului general al partidului cu constructorii de vagoane severineni s-a axat de la început pe analiza problemelor de bază ale întreprinderii, îndeosebi cele privind îndeplinirea principalilor indicatori de plan și sporirea eficientei economice.Infătișînd rezultatele obținute pe linia sporirii volumului și modernizării producției, directorul întreprinderii, Vasile Bacalu, a relevat că pe primele 4 luni ale anului producția- marfă a fost integral realiza-
(Continuare in pag. a II-a)

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară din municipiul Drobeta-Turnu Severin

Dragi tovarăși,Doresc, în primul rînd, să vă adresez dumneavoastră, pârtiei- panților la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului Drobeta-Turnu Severin și județului Mehedinți un salut călduros și cele mai bune urări, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal. (Urale și aplauze pu
ternici, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul!“).Ne aflăm în municipiul Drobeta-Turnu Severin și în județul Mehedinți într-o vizită de lucru. Am vizitat mai multe întreprinderi și două unități agricole. Am putut să ne întîlnim și să discutăm cu mulți oameni ai muncii despre activitatea ce se desfășoară privind înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII- lea, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. (A- 
plauze și urale puternice, prelun
gite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).Despre tot ceea ce am văzut în cursul vizitei avem, în general, impresii bune. Am constatat, cu multă satisfacție, că oamenii muncii din municipiul Drobeta-Turnu Severin și din județul Mehedinți acționează, sub conducerea organizațiilor de partid, în deplină unitate. în vederea îndeplinirii în bune condiții a planului pe acest an și pe întregul cincinal. Fără nici o îndoială. realizarea și creșterea pro

ducției cu 12 la sută pe primele 4 luni este un lucru bun. Dar trebuie avut în vedere că prevederile planului. noile capacități ce trebuie să intre în producție în județ sînt mult mai mari.Mi-au produs o impresie bună Șantierul Naval și Uzina de Vagoane, activitatea ce se desfășoară la Centrala Electrică și activitatea pentru intrarea în funcțiune a Combinatului Chimic, care trebuie să realizeze o producție de înaltă valoare, dar și de mare importantă pentru economia națională. 
(Aplauze și urale prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).Am vizitat, de asemenea, noul laminor, care — este adevărat — intră în producție cu o anumită întîrziere. dar trebuie ca, în cel mai scurt timp, să realizeze o producție de mare importanță economică și să contribuie la dezvoltarea generală a producției industriale în județ și pe întreaga tară.Pe ansamblu, industria din municipiul și județul dumneavoastră a cunoscut o puternică dezvoltare în anii socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea, ca de altfel întreaga industrie a patriei noastre, care, în anii socialismului, a realizat o creștere de circa 135 de ori, din care peste 120 de ori după Congresul al IX-lea al partidului. Iată de ce putem să afirmăm, cu îndreptățită mîndrie, că socialismul și numai socialismul a creat condițiile necesare pentru lichidarea într-o perioadă istorică scurtă, de numai 40 de ani, a stării de înapoiere în care se găsea România, ca urmare a dominației 

imperialiste, a dominației străine de veacuri, a faptului că poporul român a trebuit să plătească mult timp tributuri sau să dea o parte din venitul național monopolurilor imperialiste, să îmbogățească pe imperialiști, pe capitaliști, trăind în sărăcie și mizerie. Numai socialismul a pus capăt pentru totdeauna unei asemenea stări de lucruri ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
— România, stima noastră și min- 
dria").Mehedințiul, ca de altfel întreaga Oltenie, la fel ca și Moldova, se aflau printre zonele care în trecut erau cele mai rămase în urmă din punct de vedere al dezvoltării economico-sociale. Astăzi, Mehedințiul, municipiul Drobeta- Turnu Severin au devenit un puternic centru industrial care realizează o producție de înalt nivel tehnic și de importanță deosebită pentru întreaga economie națională. Oltenia, în general, a devenit — ca și Moldova, ca întreaga țară — o zonă puternic dezvoltată și are un rol tot mai important în progresul general al patriei noastre. Aceasta a fost posibilă numai datorită socialismului, a devenit posibilă numai în condițiile cînd poporul a devenit pe deplin stăpîn pe bogățiile naționale, cu adevărat stăpîn în propria sa țară și își făurește în mod liber, conștient, fără asupritori, fără exploatatori, viitorul său de bunăstare și fericire ! Urale și a- 
plauze puternice, prelungite; se. 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul!", „Ceaușescu — P.C.R.!").

Am ajuns, îhtr-adevăr, la un nivel înalt de dezvoltare economi- co-socială a patriei noastre. Am realizat ridicarea puternică a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Am construit întreprinderi industriale, unități a- gricole de stat și cooperatiste ; am construit locuințe, spitale, școli, centre de educație și cultură — toate contribuind la dezvoltarea multilaterală a patriei, la creșterea gradului de civilizație, materială și spirituală a poporului,. Ia ridicarea generală a națiunii noastre la un nivel tot mai înalt de cultură, de civilizație, de bunăstare ! (Urale și 
aplauze puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul!").Iată de ce, și de la această mare adunare populară, doresc să le spun unor cercuri de peste hotare, care încearcă să minimalizeze realitățile socialismului, forța revoluționară a principiilor socialiste de organizare a activității economico- sociale, că România, prin tot ceea ce a realizat, demonstrează că nu poate exista cale de întoarcere, că nu se poate pune în nici un fel problema ca minunatele construcții industriale, agricole, sociale să fie „privatizate" — ca să folosesc o expresie ce a devenit la modă astăzi — și care înseamnă, de fapt, întoarcerea la capitalism. Pentru România, capitalismul a apus pentru totdeauna! Nu există decît un singur drum — înainte, pe calea revoluționară a partidului comunist, spre socialism, spre co
munism ! (Urale și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează în

delung „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Partidul, poporul nostru au ales calea socialismului cu convingerea fermă — și realitatea a confirmat pe deplin această alegere — că numai pe calea socialismului vom ridica națiunea noastră, care are un trecut de peste două milenii, la un nivel nou, superior, de civilizație și viață.Este adevărat, îndeosebi după Congresul al IX-lea, în 1965, am pus capăt unor concepții vechi, dogmatice, conservatoare, rigide — care se dovediseră de fapt antinaționale —, concepției „modelului unic" în construcția socialismului și am pornit pe calea realizării socialismului corespunzător legităților generale și principiilor socialismului, în condițiile și realitățile României. Am creat noi forme de conducere a economiei, pe baza autoconducerii și autogestiu- nii. Am creat uri larg sistem de- mocratic-revoluționar, în care consiliile oamenilor muncii, adunările generale, organele locale și naționale, organismele noastre democratice constituie o parte integrantă a conducerii întregii activități economico-sociale cu poporul și pentru popor. Democrația noastră muncitorească-revoluțio- nară asigură pe deplin participarea activă a fiecărui cetățean, a fiecărui om al muncii din toate domeniile, la conducerea societății, la realizarea obiectivelor dezvoltării patriei, corespunzător voinței unanime a națiunii noastre. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul" !).

Realizînd și perfecționînd co tinuu cadrul democratic de co ducere în toate domeniile, am av și avem permanent în vede creșterea tot mai puternică a fc ței și conștiinței revoluționare partidului nostru comunist, forță politică revoluționară ai tregii națiuni. Numai și nun sub conducerea partidului nost comunist, care, în decursul ce', aproape 70 de ani de existență i a circa 100 de ani de la înființai ; primului partid muncitoresc România, a demonstrat că r mai cu un partid unit, ț ternic, cu o înaltă concepție î voluționară, cu o activitate rev - luționară de luptă continuă îmț - triva vechiului și de promovare i noului, putem asigura mersul fer î înainte spre societatea sociali.', i multilateral dezvoltată, spre corn nism! (Urale și aplauze puterni 
prelungite ; se scandează îndelu „Ceaușescu — P.C.R.!", „Vi i
munci și vom lupta, patria o vi i 
înălța!").Partidul nostru și-a putut î deplini misiunea sa istorică acți nînd permanent pentru unii tea clasei muncitoare, a forței ■ revoluționare ale societății rom rești. Trebuie să subliniem < •, realizarea frontului unic muncit resc s-a aflat întotdeauna în pre cupările partidului nostru comuni însăși marea demonstrație an: fascistă și antirăzboinică de acu 50 de ani a fost organizată și avut rezultatele cunoscute ca u mare a existenței frontului un muncitoresc. Cu 45 de ani în urn
(Continuare în pag. a III-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
LWREUNĂ CD TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN JIOITII MEHEDINȚI 
Marea adunare populară din municipiul Drobeta-Turnu SeverinMarea adunare populaTă a oamenilor muncii din Drobeta-Turnu Severin a încununat, ca un moment cu profundă semnificație politică, vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in județul Mehedinți. Desfășurată pe stadionul municipiului, această nouă întîlnire cu. secretarul general al partidului a reunit peste BO 000 de locuitori ai orașului și din localitățile învecinate.întregul stadion și edificiile care 11 înconjoară erau împodobite sărbătorește Cu 'steaguri tricolore și roșii, cu pancarte pe care se puteau citi urări la adresa gloriosului nostru partid și a secretarului său general, a patriei noastre socialiste, a eroicului popor român. Participanții la adunare — constructori de mașini și de hidrocentrale, chimiști, metalurgiști, lucrători ai ogoarelor și din alte sectoare de activitate — purtau portrete alg tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, pancarte pe care erau înscrise cele mai recente realizări In activitatea de producție, precum șl angajamentele luate în întrecerea socialistă pentru a întîmpina cu noi succese marile aniversări și evenimente politice din acest an. Miile da tineri prezenți la acest eveniment fluturau eșarfe multicolore, stegule- țe tricolore și roșii, intonau cinteoe patriotice șl revoluționare.In această atmosferă înălțătoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au sosit la tribuna oficială a adunării, fiind în- tîmpinați cu îndelungi aplauze, urale și ovații. S-a scandat minute In șir „Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu—România !“,„Ceaușescu—pace !“, cei prezenți reafirmîndu-și vibrant sentimentele de dragoste și aleasă prețuire față de conducătorul partidului și statului, care își dedică întreaga activitate binelui și fericirii poporului român. înfloririi continue a României socialiste.In deschiderea marii adunări populare a luat cuvlntul tovarășul Constantin Dinu, prim-secretar al Comitetului Județean Mehedinți al P.C.R.. care a spus;Mult Iubite si tsfjnjate tovarășe secretar general Nicojaț. . Ceaușescu,Mult stimată tovarkșj, Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,In aceste momente de mare sărbătoare. de vibrantă trăire patriotică, vă rog să-mi permiteți să dau expresie. In numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Mehedinți sentimentelor de aleasă prețuire Sf nemărginită recunoștință fată de ctitorul României socialiste, marele Erou între eroii neamului, patriotul clarvăzător desemnat de istorie să conducă destinele poporului român spre culmile luminoase ale socialismului si comunismului, militant de frunte al mișcării comuniste internaționale, revoluționar cutezător care prin eroica 'sa activitate a dat strălucire si demnitate tării, măreție si glorie partidului, prosperitate si bunăstare poporului, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cu adînc respect exprimăm întreaga noastră gratitudine mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului, savant de înalt prestigiu si recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită la elaborarea si Înfăptuirea planurilor si programelor de dezvoltare multilaterală a patriei, la afirmarea științei, învățămîntului si culturii ca puternici factori de progres si civilizație ai societății românești.Vizita dumneavoastră de lucru, care are loc la puțin timp de la aniversarea a 50 de ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă si antirăzboinică de la 1 Mai 1939. în organizarea si desfășurarea căreia dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, ati avut o contribuție determinantă, ne oferă prilejul de a îndeplini o datorie de inimă si conștiință, adu- cîndu-vă, eminent! conducători, un omagiu pentru eroica activitate revo

luționară consacrată cu neasemuită dăruire patriotică partidului si poporului. cauzei socialismului si comunismului.Vizita de lucru are de asemenea loc la scurt timp după istorica plenară a Comitetului Central al partidului, sesiunea Marii Adunări Naționale șl" plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, cage au dezbătut si adoptat documente de importantă deosebită pentru prezentul si viitorul României socialiste.Asemenea întregii națiuni, locuitorii județului nostru dau cea mai înaltă cinstire monumentalei dumneavoastră oDere teoretice si practice. îndelungatei activități revoluționare, mult stimate tovarășe secretar general, ce reprezintă o contribuție de seamă la îmbogățirea gîndirii si practicii revoluționare naționale si universale, la înaintarea patriei pe drumul luminos al progresului si civilizației socialiste. în epoca cea mai dinamică si bogată in împliniri din istoria patriei. pe care întregul popor o numește cu iustificată mîndrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".Ne exprimăm si cu acest prilej nemărginita satisfacție pentru istorica victorie a poporului român — lichidarea completă a datoriei externe a țării —, nouă și concludentă mărturie a justeței politicii promovate de Partidul Comunist Român după Congresul al IX-lea. a forței și vitalității economiei noastre socialiste. izbindă care asigură deplina independentă economică si politică a patriei noastre.In anii „Epocii Nicolae Ceaușescu". prin înfăptuirea politicii partidului de industrializare socialistă si repartizare armonioasă a forțelor de producție in toate zonele tării, de dezvoltare continuă a proprietății socialiste de stat si cooperatiste, ludetul Mehedinți. în trecut slab dezvoltat, a cunoscut mari si profunde prefaceri revoluționare In toate domeniile.Din inițiativa și la indicația dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceausescu. în județ au fost construite unităti reprezentative ale industriei constructoare de mașini, chimiei, metalurgiei, energeticii si industriei extractive.Beneficiind permanent de sprijinul dumneavoastră, județului nostru i-au fost alocate însemnate fonduri de investiții. acestea fiind in 1989 de peste 12 ori mai mari decît în 1965. ceea ce a permis creșterea de peste 14 ori a producției industriale. Totodată, producția agricolă a sporit de trei ori și acționăm cu înaltă răspundere pen- ru înfăptuirea noii revoluții agrare.Ca urmare a grijii statornice ce o purtati înfăptuirii programelor de sistematizare si modernizare a localităților urbane și rurale, au fost -construite importante obiective so- cial-culturale, a crescut continuu nivelul de trai, material și spiritual al tuturor locuitorilor județului.Pentru aceste remarcabile realizări, pentru tot ce faceți pentru tară, pentru bunăstarea si fericirea poporului român, pentru tot ce s-a înfăpuit sub strălucita dumneavoastră conducere. locuitorii Mehedintiului vă adresează, asemenea întregului nostru popor, mult iubite si stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. cele mal calde mulțumiri si nemărginita lor recunoștință.Vă raportăm, mult Iubite si stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceausescu, că oamenii muncii din județul Mehedinți, puternic mobilizați de îndemnurile dumneavoastră, acționează cu hotărîre pentru realizarea prevederilor planului în profil teritorial. In cele 4f luni din acest an. productia-marfă industrială a județului a crescut fată de perioada corespunzătoare a anului trecut cu peste 12 la sută. Un număr de 49 unităti economice au realizat și depășit planul cu peste 96 milioane lei. livrînd suplimentar economiei naționale. însemțțpte cantităti de produse. Au fost puse în funcțiune noi si importante capacități de producție. s-au dat în folosință 452 apartamente.în agricultură au fost efectuate la timp si de calitate lucrările din campania agricolă de primăvară si acționăm cu toate forțele la executarea lucrărilor de întreținere a culturilor Si a celorlalte lucrări de sezon.Oamehil muncii din agricultura județului au primit cu profundă recu

noștință măsurile Initiate de dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. privind anularea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție si asociațiilor economice intercooperatiste. Multumindu-vă din adîncul inimilor pentru această nouă dovadă a grijii permanente ne care o acordați țărănimii. dezvoltării agriculturii noastre socialiste, vă încredințăm că vom face totul pentru organizarea mai bună a Întregii activități in vederea creșterii puternice a producției vegetale si animaliere, pentru obținerea unor rezultate economico-fi- nanciare cit mai bune si ridicarea rentabilității în toate unitățile agricole.în spiritul exigentei comuniste cu care ne-ati învătat să ne evaluăm munca, trebuie să spunem că rezultatele obținute în acest an în industrie si agricultură nu sînt la nivelul sarcinilor de plan, al cerințelor si exigentelor actualei etape de dezvoltare intensivă a economiei naționale. Asa cum pe bună dreptate ati apreciat in cursul întîlnirii cu oamenii muncii din unitățile vizitate, nu am reușit să punem deplin în valoare puternicul potential tehnico-material de care dispune județul nostru.Asa cum a rezultat din orientările si indicațiile date de dumneavoastră în cadrul întîlnirii cu biroul comitetului județean de partid si pe parcursul vizitei de lucru, ne angajăm să acționăm cu mai multă răspundere pentru creșterea eficientei muncii de îndrumare si control, să acordăm un sprijin mai mare, la fața locului, să urmărim zi de zi modul cum se îndeplinesc obiectivele stabilite în domeniul activității economice. pentru întărirea ordinii si disciplinei. înfăptuirea neabătută a programelor de organizare si modernizare a producției, lntîmpinlnd a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă si antilmperialistă si Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu succese tot mai mari în îndeplinirea planului si a angajamentelor asumate în acest an.Cu îndreptățită mîndrie patriotică exprimăm si cu acest prilej întreaga noastră adeziune la politica externă a partidului si statului nostru, la inițiativele, demersurile si acțiunile dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind întărirea colaborării si conlucrării între toate popoarele, solutionarea pașnică a problemelor litigioase dintre state, făurirea unei lumi mai bune si mai drepte pe planeta noastră. care au făcut ca România, președintele ei să se bucure de un înalt prestigiu pe toate meridianele globului. impunîndu-se în conștiința lumii ca mare si strălucit Erou al păcii.Vă rog să-mi îngăduiți, mult Iubite si stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. să exprim recunoștința fierbinte a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Mehedinți pentru înalta cinste si onoare ce ni le-ati făcut prin noua vizită de lucru în această străbună vatră românească încărcată de Istorie si de glorioase înfăptuiri socialiste.A luat cuvîntul, în continuare, tovarășul Stelian Stănciolu, directorul întreprinderii de Construcții Navale și Prelucrări la Cald Drobeta- Turnu Severin, care a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe 

secretar general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,Cu emoție șl nețărmurită bucurie vă rog respectuos să-mi îngăduiți ca, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din întreprinderea de Construcții Navale și Prelucrări la Cald, să dau expresie sentimentelor noastre de aleasă stimă, profundă dragoste șl nețărmurită recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, revoluționar consecvent și înflăcărat patriot, eminent conducător comunist, aducîn- du-vă un călduros omagiu pentru tot ceea ce ați făcut șt faceți pentru înflorirea și prosperitatea patriei, întărirea păcii și colaborării în lume.Cu aceleași sentimente de stimă șl respect vă exprimăm profunda noastră recunoștință dumneavoastră,

mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, pentru activitatea pusă în slujba dezvoltării economico-sociale a patriei, înfloririi științei, culturii și lnvăță- mîntulul românesc. aînalta pildă de muncă și viață pe care dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, o oferiți întregii noastre națiuni constituie pentru noi, toți oamenii muncii, cel mai luminos exemplu al modului comunist de viață, o autentică întruchipare a dîrzeniei și fermității revoluționare, a devotamentului țață de patrie, partid și popor.Asemenea întregii națiuni, constructorii de nave din județul Mehedinți vă poartă, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, o vie și statornică recunoștință pentru contribuția hotărîtoare, determinantă pe care o aveți la elaborarea ți înfăptuirea politicii partidului și statului, fiind pe deplin conștienți că toate marile izbînzi obținute de poporul român în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea sint indisolubil legate de spiritul științific riguros, de clarviziunea și intransigența revoluționară cu care conduceți partidul șl țara pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Rambursarea Integrală a datoriei externe a țării, măreață victorie a poporului român ce întregește bilanțul glorios al „Epocii Nicolae Ceaușescu", izbindă de excepțională însemnătate politică și economică, reprezintă o nouă și elocventă dovadă a justeței politicii Partidului Comunist Român, al cărei obiectiv fundamental îl constituie ridicarea bunăstării materiale șl spirituale a întregului popor.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, ferm hotărîțl să răspundă prin rezultate cit mai bune în producție grijii permanente pe care le-o purtați, oamenii muncii din întreprinderea noastră, unitate cu puternice tradiții muncitorești, revoluționare, au obținut in actualul cincinal mari succese în creșterea producției și a eficienței economice. Anul trecut, pro- ducția-marfă planificată a fost depășită cu 62,5 milioane lei, exportul cu 27 la sută, productivitatea muncii cu 20 340 lei, iar beneficiul a fost realizat în proporție de 123 la sută. Cu rezultate bune am încheiat și primele 4 luni din acest an.Noi știm însă că pentru a consolida rezultatele obținute trebuie — așa cum ne îndemnați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu —, să depunem eforturi mai mari, să ne organizăm mai bine munca, să folosim toate rezervele pentru a asigura o creștere mai accentuată a producției șl ridicarea eficienței economice a muncii noastre.Ferm hotărîți să înfăptuim neabătut prețioasele indicații și orientări pe care ni le-ați dat pe parcursul vizitei de lucru efectuate în unitatea noastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, ne angajăm să facem deplina dovadă a recunoștinței ce v-o purtăm pentru viața minunată ce o trăim, prin îndeplinirea exemplară a angajamentelor asumate în cinstea zilei de 23 August și a Congresului al XIV-lea al partidului, a prevede- rior de plan pe acest an și întregul cincinal.Vă rugăm respectuos, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, să primiți urarea de âni mulți șl sănătate spre a conduce partidul și poporul român pe cele mai înalte culmi de civilizație socialistă și comunistă.Luînd cuvîntul, tovarășul Necuîai Ariene, directorul întreprinderii E- lectrocentrale Drobeta-Turnu Severin, a spus ;Mult stimate șl Iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.Vă rog să-mi permiteți să exprim de la tribuna marii adunări populare, în numele puternicului detașament muncitoresc de la întreprin

derea Electrocentrale, cele mai calde mulțumiri pentru noua dumneavoastră vizită de lucru in unitatea noastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu.Asemenea întregului nostru popor, vă adresăm dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, strălucit strateg și ctitor de geniu, marele Erou între eroii neamului, care întruchipați cele mat înalte virtuți ale poporului, militant neobosit pentru înțelegere și colaborare intre toate țările lumii, marele Erou al păcii, aleasa noastră gratitudine pentru contribuția hotărîtoare, determinantă la dezvoltarea multilaterală a patriei, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea națiunii, pentru clarviziunea și cutezanța revoluționară cu care conduceți măreața operă de edificare a socialismului în România, cu poporul si pentru popor.Adresăm și cu acest prilej un vibrant și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de înalt prestigiu internațional, pentru contribuția de inestimabilă valoare pe care o aduce la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- socială a patriei, la înflorirea continuă a științei, învățămîntului șl culturii în patria noastră, România.Poporul nostru înfăptuiește cu succes programele de dezvoltare e- conomico-socială, asigurînd premise mereu mai trainice viitorului luminos și prosper al națiunii, în timp 
ce lumea contemporană este străbătută de uriașe frămîntări și crize e- conomice. Rambursarea completă a datoriei externe reprezintă o nouă și elocventă dovadă a justeței politicii partidului, al cărei trainic fundament îl constituie gîndirea dumneavoastră revoluționară, ilustrează, în modul cel mai convingător, vigoarea, dinamismul economiei naționale, realismul și profunzimea măsurilor întreprinse pentru perfecționarea continuă a conducerii, planificării și organizării întregii activități economice, a sistemului democrației muncitorești-revoluționare, dezvoltarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste, afirmarea tot mal puternică a independenței și suveranității naționale.Beneficiind de prețioasele dumneavoastră indicații, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru în întreprinderea noastră, am reușit să ridicăm pe un plan calitativ superior întreaga activitate.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că unitatea noastră, proiectată și construită din inițiativa dumneavoastră, dispune de un colectiv tînăr și hotărît să-și ducă la îndeplinire sarcinile ce-i revin. In prezent funcționează 4 grupuri energetice de 50 MW pe cărbune, urmind ca în acest an să intre în funcțiune noi capacități de producție. Ne-am preocupat în vederea modernizării instalațiilor și agregatelor, ceea ce a dus la îmbunătățirea randamentului cazanelor pe cărbune, a- jungînd în prezent la nivelul celor existente pe plan mondial.în continuare vom acționa cu toată răspunderea — așa cum ne-ațl indicat dumneavoastră în cursul vizitei de lucru în unitatea noastră — pentru mai buna organizare a producției și a muncii, modernizarea instalațiilor, ridicarea pregătirii profesionale a oamenilor muncii, toate acestea avînd drept scop alimentarea continuă și in deplină siguranță cu energie termică a întreprinderilor din municipiu, pulsarea in rețeaua națională a unei cantități cît mai mari de energie electrică.Sub conducerea organizației de partid, sîntem angajați intr-un susținut efort pentru promovarea largă a inițiativelor muncitorești înaintate, reducerea consumurilor de combustibil și energie, întronarea in muncă a unui spirit de înaltă responsabilitate comunistă, revoluționară, in consens cu cerințele etapei pe care o parcurge țara noastră. Ne angajăm cu toată răspunderea să acționăm neabătut pentru aplicarea în viață a strălucitelor dumneavoastră Indicații și orientări, în- tîmpinînd aniversarea zilei naționale a poporului român și Congresul 

al XIV-lea al partidului cu rezultate superioare în realizarea planului pe acest an și pe întregul cincinal.Vă adresăm, din adîncul inimilor, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, urarea de viață lungă, în deplină sănătate, spre binele și fericirea poporului, spre gloria Partidului Comunist Român și măreția României socialiste.In cuvîntul său, tovarășul Iulian Drugă, președintele Cooperativei A- gricole de Producție Oprișor, a spus :
Mult Iubite șl stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,In numele cooperatorilor din comuna Oprișor, al tuturor lucrătorilor din agricultura județului Mehedinți, vă rog să-mi permiteți să dau glas sentimentelor de aleasă prețuire și cinstire față de marele șl eminentul conducător al partidului și statului, care își dedică eroica activitate revoluționară binelui și fericirii poporului român, pentru grija statornică ce o poartă dezvoltării și modernizării agriculturii, înfloririi și prosperității satului românesc, a tuturor localităților țării — secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Adresăm, totodată, un respectuos omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, profunda noastră recunoștință pentru contribuția excepțională pe care o aduce la elaborarea și Înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului.Orice om de bună credință vede șl admiră la fiecare pas glorioasa operă constructivă, îmbogățirea continuă a zestrei industriale și agricole a județului nostru, ca de altfel a întregii țări, înnoirea permanentă șl modernizarea comunelor prin noi și importante construcții social-cultu- rale, de locuințe, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Cooperatorii din Oprișor, asemenea tuturor oamenilor muncii din agricultura țării, vă mulțumesc din’ adîncul inimii pentru măsurile pe care le-ați inițiat, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, în vederea stimulării cointeresării materiale a lucrătorilor ogoarelor, șl a- nularea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice intercooperatiste, o nouă și elocventă dovadă a grijii pe care o purtați țărănimii, dezvoltării satului românesc, agriculturii noastre socialiste, ramură de bază a economiei naționale.Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că șl Cooperativă Agricolă de Producție din Oprișor, beneficiind de sprijinul permanent și substanțial al partidului și statului, a obținut an de an producții mari vegetale și animalie

re ; in 1988 recoltele medii la hectar au fost de peste 7 000 kg orz, 5 600 kg griu, 8 000 kg porumb boabe. 6 500 kg in-fibră, ceea ce ne-a permis să livrăm statului peste 20 000 de tone cereale, precum și însemnate cantități de plante tehnice, struguri și legume. Rezultate bune am obținut șl în zootehnie, sector care are o pondere de aproape 45 la sută în volumul producției globale a cooperativei. unitatea noastră devenind rentabilă, cu însemnate disponibilități financiare în bancă.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa hotărît pentru înfăptuirea programelor speciale, folosirea rațională a pămîntulul și a bazei tehnico- materiale, aplicarea celor mai avansate tehnologii agrotehnice, mai buna organizare a muncii, executarea la timp și de cea mai bună calitate a tuturor lucrărilor agricole, astfel încît In acest an să obținem cele mai bune producții din istoria cooperativei, dovedind și în acest fel că pămîntul este la fel de bun și darnic ca și oamenii care il lucrează.Mulțumindu-vă cu toată căldura inimilor noastre pentru vizita de lu

cru pe care ați efectuat-o In unitatea noastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru înfăptuirea prețioaselor indicații pe care ni le-ați dat pentru a obține recolte la nivelul cerințelor noii revoluții agrare.Intimpinat cu puternice aplauze șl ovații a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Urmărită cu viu interes șl deplină satisfacție, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost subliniată, in repetate rînduri. cu puternice urale și aclamații. S-au scandat din nou numele partidului, al secretarului său general, participants la adunare dind glas hotărîrii tuturor oamenilor muncii din județul Mehedinți de a acționa strîns uniți în jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea In cele mai bune condiții, a sarcinilor de plan pe anul in curs si ne întregul cincinal, a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea si Conferința Națională ale partidului.în Încheierea adunării populare, primul-secretar el comitetului județean de partid a spus :Mult Iubite ei stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,în aceste momente de puternică trăire patriotică, care var rămîne pentru totdeauna în inimile și conștiințele noastre. în numele participanti- lor la marea noastră adunare populară, al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Mehedinți, vă asigurăm că organizația județeană de partid, toti oamenii muncii vor acționa cu fermitate si spirit revoluționar pentru traducerea in viată a indicațiilor si sarcinilor de excepțională însemnătate pe care ni le-ati dat cu prilejul vizitei de lucru în vederea creșterii contribuției județului la înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Nu vom cunoaște satisfacție mal mare decît aceea de a vă raporta, la Congresul al XIV-lea al partidului, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că ne-am făcut pe deplin datoria, prezentîndu-ne la înaltul forum al comuniștilor români șl la cea de-a 45-a aniversare a sărbătorii noastre naționale cu rezultate deosebite în toate domeniile da activitate.Cu nețărmurită dragoste șl profund respect rostim din adîncul inimilor noastre urarea : Să ne trăiți intru mulți ani cu sănătate, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, spre binele și fericirea întregii noastre națiuni, spre gloria Partidului Comunist Român și măreția Republicii Socialiste România.Marea adunare populară din municipiul Drobeta-Turnu Severin s-a Încheiat Intr-o atmosferă entuziastă.Cu aceleași calde sentimente au fost salutați tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu la plecarea din municipiul Drobeta-Turnu Severin.O gardă, alcătuită din ostași, din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, a prezentat onorul.A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Pionieri și șoimi al patriei, tineri și tinere au oferit buchete de flori tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu.Primul-secretar al comitetului Județean de partid a adresat, încă o dată, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu calde mulțumiri pentru vizită, pentru indicațiile primite, care vor orienta și însufleți munca tuturor celor ce, prin străduința Ibr de zi cu zi, contribuie la dezvoltarea continuă a județului, la Înflorirea patriei noastre socialiste.în unități economice mehedințene
(XJrmare din pag. I)tă, iar exportul deține o pondere de circa două treimi din ansamblul producției. Preocupările specialiștilor de aici sînt îndreptate în direcția sporirii nivelului calitativ și de competitivitate al vagoanelor realizate la Drobeta-Turnu Severin.Secretarul general al partidului a cerut să se acționeze cu mai multă fermitate în vederea asigurării contractelor și comenzilor pentru producția de export.Pe parcursul vizitării principalelor secții au fost înfățișate cele mai Importante rezultate ale acțiunii de organizare și modernizare a proceselor de producție, subliniindu-se efectele sale deosebite în planul sporirii productivității muncii, îmbunătățirii nivelului tehnico-calitativ al vagoanelor, obținerea unor economii substanțiale de metal.Prezentarea noilor tipuri intrate în fabricația curentă a prilejuit evidențierea succeselor obținute pe linia modernizării vagoanelor, in concordanță cu tendințele existente pe plan mondial, în special în ceea ce privește reducerea greutății acestora, paralel cu sporirea considerabilă a capacității lor de transport. S-a subliniat că potențialul tehnic și uman al unității, experiența dobîn- dită pînă acum asigură executarea unei game largi de vagoane de marfă și călători, în conformitate cu normele internaționale, cu cerințele partenerilor de peste hotare.Secretarul general al partidului a evidențiat necesitatea de a se acționa pentru accentuarea procesului de tipizare în construcția vagoanelor, inclusiv pentru tipizarea unor sub- ansamble, unor benzi de tablă cu lățimi mari, fapt ce va asigura di- minuărea numărului de suduri, creș

terea rezistenței produselor, precum și sporirea productivității muncii. Totodată, s-a cerut să se ia măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a condițiilor de muncă.In încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat rezultatele dobindite de constructorii de vagoane din Drobeta-Turnu Severin, subliniind că aceștia trebuie să-și concentreze în continuare eforturile pentru îndeplinirea planului la toți indicatorii, pentru a asigura sporirea nivelului calitativ și de competitivitate al producției. Adresînd felicitări colectivului de aici pentru succesele înregistrate, secretarul general al partidului i-a urat să obțină noi și tot mai mari realizări în întreaga activitate.Aprecierile și îndemnurile conducătorului partidului și statului nostru au fost primite cu deosebită însuflețire de oamenii muncii de la întreprinderea de Vagoane, care și-au exprimat, prin puternice a- plauze și ovații, hotărîrea de a transpune neabătut In practică orientările și indicațiile date cu prilejul vizitei, de a face totul pentru îndeplinirea importantelor sarcini ce le revin.Dialogul de lucru al secretarului general al partidului cu făuritorii de bunuri materiale mehedințeni a continuat la ÎNTREPRINDEREA 
METALURGICĂ DROBETA- 
TURNU SEVERIN. modernă u- nitate a industriei românești de profil, dotată cu utilaje și echipamente de înaltă tennicitate, cea mal nouă în peisajul industrial al județului Mehedinți.Și aici, ca de altfel pe întreg parcursul vizitei de lucru, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu multă căldură și respect de colectivul de oameni ai muncii de la a- ceastă unitate, de membrii consiliului de conducere, de ministrul industriei metalurgice. Marin Enache, de reprezentanți ai centralei industriale de resort.In fata machetei întreprinderii, directorul unității. Petre Ghenciu, a prezentat organizarea procesului de fabricație la acest nou obiectiv de investiții, ce va avea In final o capacitate de 450 000 tone profile mici pe an. S-a subliniat că, de curînd, a fost pus in funcțiune laminorul continuu de profile mici, cu o capacitate de 250 000 tone pe an, primul laminor de acest fel din țară. In prezent, eforturile constructorilor și montorilor sînt concentrate în direcția finalizării lucrărilor la cel de-al doilea flux de laminare, astfel incit să fie pus cît mai curînd in funcțiune Ia întreaga capacitate.în cadrul analizei care a avut loc cu acest prilej a fost examinat modul în care se acționează pentru intrarea în producție la întreaga capacitate a întreprinderii, pentru realizarea integrală a producției planificate.Infățișîndu-se rezultatele obținute pe linia asimilării de profile necesare economiei naționale, s-a relevat că. in cursul acestui an. aici urmează să fie introduse In fabricație noi produse. Au fost prezentate, de asemenea. preocupările tînărulul colectiv de oameni ai muncii de aici pentru creșterea randamentului de utilizare a metalului, reducerea cheltuielilor materiale, diminuarea costurilor de producție si sporirea eficientei economice a întregii producții.O atenție de prim ordin se acordă. totodată, pregătirii tortei de 

muncă necesare conducerii procesului tehnologic al întreprinderii, care dispune de un Înalt grad de mecanizare si automatizare.în continuare, tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat laminorul de profile mici, urmărind modul in care este organizată si se desfășoară producția.Secretarul general al partidului a cerut să fie mobilizate toate tortele astfel încît. pînă la sfîrsitul acestei luni, să fie finalizate lucrările de punere în funcțiune. în același timp, s-a indicat să se lucreze pe mai multe linii de laminare, să fie mai bine folosit spațiul existent în halele do producție.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceausescu a adresat felicitări colectivului pentru eforturile depuse în vederea punerii în funcțiune a noului laminor, subliniind că trebuie făcut totul pentru ca, în cel mai scurt timp, întreprinderea să producă la întreaga capacitate și să fie realizate produse de înaltă calitate, cu randament maxim.Cuvintele secretarului general al partidului au avut un profund ecou, metalurgistii mehedințeni exprimîn- du-si hotărirea de a-si mobiliza toate forțele pentru înfăptuirea exemplară a indicațiilor si sarcinilor primite.Pe parcursul vizitării celor două unităti economice din Drobeta- Turnu Severin, tovarășul Nicolae Ceausescu a stat de vorbă, în repetate rînduri, cu muncitori șl specialiști, s-a interesat de modul în care se desfășoară activitatea de producție, de condițiile de muncă și de viată ce le sînt asigurate.Mulțumind din inimă secretarului general al partidului pentru grija statornică manifestată fată de dez- 

voltarea șl modernizarea întreprinderilor lor, a întregii economii me- hedintene. oamenii muncii au dat expresie hotărîrii de a intensifica eforturile pentru îndeplinirea planului. pentru perfecționarea în continuare a întregii activități productive.
La amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. au vizitat 

SISTEMUL HIDROENERGE
TIC Șl DE NAVIGAȚIE POR
ȚILE DE FIER II, dln rile obiective ale energeticii românești.Primiți cu deosebită căldură șl aleasă stimă de energeticlenil și constructorii care muncesc în uzină și pe șantier, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat principalele puncte din incinta hidrocentralei.Secretarului general al partidului 1 s-a raportat că toate cele 8 hi- droagregate, cu o putere instalată de 27 MW fiecare, funcționează la parametrii proiectați, iar ecluza a- sigură tranzitul optim al navelor pe ambele sensuri ale Dunării. S-a precizat că atit turbinele, cit și hidrogeneratoarele, construite de industria românească de profil, și-au dovedit fiabilitatea în exploatare, calitățile constructive și tehnice. Toate hidroagregatele funcționează la același potențial chiar și în condițiile cînd debitul de apă al Dunării este variabil, ceea ce permite menținerea constantă în funcțiune a uzinei. în acest an, hidrocentrala a realizat peste prevederi o cantitate considerabilă de energie electrică — spor datorat utilizării în întregime a potențialului energetic al Dună

rii in sectorul în care lucrările sînt finalizate.Pe malul sting al Dunării, în stadiu avansat de execuție se află o nouă centrală, unde vor funcționa alte două grupuri energetice, cu o putere similară cu a grupurilor a- flate deja în funcțiune. La încheierea lucrărilor de construcții și montaj, hidrocentrala Porțile de Fier II va valorifica sub aspect e- nergetic, în condiții de înaltă eficiență economică, întregul debit al Dunării din acest punct geografic.Apreciind munca și realizările e- nergeticienilor, ale constructorilor șl montorilor de la acest mare și reprezentativ obiectiv de Investiții, la realizarea căruia participă șl numeroase colective din industria românească de construcții de mașini, secretarul general al partidului a recomandat să se utilizeze cu spirit gospodăresc potențialul energetic al Dunării, asigurîndu-se astfel sporirea producției de energie electrică.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a felicitat pe energetlcienl și constructori pentru rezultatele bune obținute pînă acum șl le-a adresat urări de noi succese în finalizarea acestui obiectiv de primă importanță pentru economia națională.Secretarul general al președintele Republicii, Nicolae Ceaușescu, a subliniat că această nouă unitate energetică reprezintă Încă o expresie a bunelor relații de prietenie și colaborare cu R.S.F. Iugoslavia.La plecare, primul-secretar al Comitetului Județean de Partid Mehedinți, membri al biroului comitetului județean de partid, cadrele de conducere ale Sistemului Hidroenergetic și de Navigație Porțile de fler II, membri al consiliului oame-

partldulul, tovarășul

nilor muncii, specialiști din uzină șl de pe șantier au dat tovarășului Nicolae Ceaușescu asigurări că vor depune toate eforturile pentru transpunerea neabătută in viață a orientărilor și indicațiilor primite privind punerea in scurtă vreme în funcțiune, la întreaga capacitate, a Sistemului Hidroenergetic șl de Navigație Porțile de Fier II. au mulțumit respectuos pentru vizită și bunele aprecieri de care s-au bucurat.Prin întreaga sa desfășurare, vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Mehedinți a constituit un mobilizator program de acțiune și activitate pentru toți oamenii muncii din județul Mehedinți, indicațiile și sarcinile formulate de secretarul general al partidului la fața locului, în dialogul direct cu făuritorii de bunuri materiale, jalonind munca lor pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, astfel încît județul să-și aducă o contribuție tot mai mare la progresul general al țării. Pretutindeni, mehedințenii, asemenea întregului nostru popor, au dat expresie deplinei adeziuni la politica partidului și statului nostru, sentimentelor de profundă stimă și recunoștință față de secretarul general al partidului, președintele Republicii, pentru neobosita sa activitate pusă în slujba dezvoltării multilaterale a patriei noastre socialiste, exprimindu-și in același timp angajamentul ferm de a nu precupeți nici un efort pentru a întîmpina cu realizări remarcabile în toate domeniile de activitate marea noastră sărbătoare de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)s-a realizat Frontul Unic Muncitoresc, iar apoi, în 1948, partidul unic al clasei muncitoare. Viața, realitatea arată că numai pe calea unității, a realizării unui partid unic revoluționar al clasei muncitoare, al întregii națiuni, se poate asigura înaintarea spre socialism, înfăptuirea socialismului, a comunismului 1 (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.K. !“, „Ceaușescu, eroism — România, comunism!**).Partidul nostru a acționat întotdeauna ca un partid revoluționar, fiind organizatorul și realizatorul tuturor schimbărilor revoluționare din România. ' Pentru îndeplinirea în viitor a misiunii sale, partidul nostru trebuie să rămînă și să acționeze întotdeauna ca un partid revoluționar ! Transformarea societății, făurirea obiectivelor strategice, a Programului partidului, a comunismului nu se pot in- făptui pe calea reformismului, ci pe calea luptei revoluționare ! Avem nevoie și trebuie să menținem spiritul revoluționar al partidului, al organizației de tineret, al sindicatului, al Organizației Democrației și Unității Socialiste, al tuturor organizațiilor de masă și obștești. Numai acționînd în spirit revoluționar vom putea să servim patria, independența, bunăstarea și fericirea întregii națiuni ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).în acest spirit — al hotărârilor plenarei din noiembrie de anul trecut și al plenarei Comitetului Central din aprilie anul acesta — se va desfășura activitatea de pregătire a Congresului al XIV-lea al partidului, care trebuie să dea o perspectivă nouă, revoluționară, pentru anii 2000 și primele decenii ale celui de-al treilea mileniu, în care patria noastră va intra ca o țară socialistă multilateral dezvoltată, ca o forță economică, științifică, culturală înaintată, cu un înalt nivel de viață materială și spirituală, hotărâtă să-și asigure un loc demn și liber în rîndul națiunilor lumii. (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.K.!**,  „Ceaușescu, România — stima noastră și mindria !“).

Stimați tovarăși,Am menționat de la început că avem impresii bune despre munca organizațiilor de partid, a oamenilor muncii de la orașe și sate din județul și municipiul dumneavoastră. Dar, în același timp, trebuie să Spiiri deschis că am constataț șl șț^H de lucrurinegative și' trebuie acțiohât cu mai multă hotărîre și fermitate pentru lichidarea acestora, pentru modernizarea și buna organizare a întregii activități, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al întregii producții, Aplicarea fermă a cuceririlor științei și tehnicii înaintate în toate domeniile. Să nu uităm nici un moment că numai și numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și . tehnicii vom putea — și în Drobeta-Turnu Severin, și în întreaga țară — să înfăptuim obiectivele planului pe acest an, pe întregul cincinal, Să ne prezentăm la Congresul al XIV-lea cu rezultate bune în toate domeniile. (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează Îndelung „Ceaușescn— P.C.R.!**,  „Ceaușescu și poporul !**).Am discutat despre toate aceste probleme, pe larg, la două dintre întreprinderile dumneavoastră — care sînt acum la începutul activității lor —, am discutat și la celelalte. De asemenea, în ședința biroului Comitetului județean de partid am discutat o serie de probleme, atît din industrie, cît și din agricultură. De aceea, nu doresc acum să mă opresc asupra lor.Este însă necesar ca aceste probleme să fie temeinic dezbătute cu toate organizațiile de partid, să se acționeze cu întreaga răspundere, în spirit revoluționar, pentru a îmbunătăți într-un timp scurt activitatea în toate domeniile. Este ne

cesar, de asemenea, să facem totul pentru a îmbunătăți activitatea și în agricultură, unde s-au ’ obținut unele rezultate bune. în unitățile pe care le-am văzut ieri am constatat, într-adevăr, cu multă satisfacție, producții bune, dar, pe ansamblu, pe județ, nu putem să ne declarăm satisfăcuți cu producțiile obținute. Este posibil și trebuie că, într-o ‘ perioadă scurtă, în județ să se dubleze producția agricolă din punct de vedere fizic — cantitatea de cereale și de produse animaliere. Aceasta este singura cale a noii revoluții agrare, de creștere a contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a județului. la progresul general. al. patriei noastre și ridicarea bunăstării întregii națiuni ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).
Stimați tovarăși,Cunosc organizația de partid din Mehedinți, din Drobeta-Turnu Severin din anul 1936, apoi din 1946. Știu că aici am avut organizații de partid puternice, care au îndeplinit un rol important în activitatea partidului nostru, inclusiv în înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională. Este necesar ca, în spiritul tradițiilor revoluționare ale partidului nostru, cît și ale organizației de partid din județul și municipiul dumneavoastră, organizația de partid, celelalte organizații să-și perfecționeze munca în toate domeniile, să ridice nivelul general de combativitate și activitatea oamenilor muncii din toate domeniile. Trebuie să facem astfel încît industria și agricultura din municipiul și județul dumneavoastră să obțină rezultate mult mai bune, să ocupe, pe țară, un loc mai important și să-și sporească contribuția la dezvoltarea generală a patriei, la înfăptuirea obiectivelor strategice, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. (A- plauze și urale prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !**,  „Vom munci și vom lupta, patria vom înălța !“).
Stimați tovarăși,Acționînd pentru înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre, avem întotdeauna în vedere că trebuie să acționăm cu toată hotărîrea și fermitatea pentru o politică de dezarmare, de pace, pentru realizarea unei lumi în care fiecare națiune să se poată .dezvolta în mod liber, independent, fără nici un amestec dip afară. (Aplauze și urale puternice, prelungite, se scandează îndelung „Ceaușescu — România, pacea și prietenia !“, „Ceaușescu — pace!**).Viața, realitatea demonstrează cu puterea faptelor de netăgăduit că numai și numai în condiții de pace, în condițiile în care fiecare popor își concentrează principalele forțe spre dezvoltarea economico- socială se pot realiza progresul economic-social, lichidarea înapoierii, se asigură ridicarea nivelului general de dezvoltare, de civilizație a fiecărei națiuni. Iată de ce lupta pentru dezarmare și pace constituie astăzi problema fundamentală a viitorului întregii omeniri ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !**).Armele nucleare existente astăzi și alte arme de distrugere în masă, dar îndeosebi armele nucleare care. în cazul unui război mondial, ar putea fi folosite, vor duce Ia distrugerea a înseși condițiilor pentru existența vieții pe planeta noastră. Nu există o altă, cale pentru supraviețuirea omeniei decît lichidarea cu desăvîrșire a armelor nucleare, a armelor chimice, a altor arme de distrugere în masă și reducerea radicală a armelor convenționale ! Dezarmarea constituie astăzi cerința vitală pentru viitorul și viața întregii omeniri ! (Urale și aplauze puternice; se 

scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“, „Dezarmare — pace !**).Despre toate acestea se discută astăzi1 mult pe plan internațional. Există multe organisme, conferințe internaționale care se ocupă de aceste probleme. S-au realizat unii pași — mă refer la acordul dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii privind înlătura- reâ armelor nucleare, a rachetelor cu rază medie de acțiune. însă, după cum este bine cunoscut, a- ceste rachete reprezintă, în totalul armelor nucleare existente astăzi, un procent foarte mic. Rămîn încă uriașe stocuri ; peste 95 la sută din arsenalul nuclear rămîne intact și poate să distrugă — după toate afirmațiile și calculele — de cîteva ori întreaga omenire.Ne așteptam, pe drept cuvînt, ca, după aceasta, să se meargă înainte. Din păcate, se pare că unii s-au speriat de perspectiva dezarmării, a pierderii cîștigurilor de pe urma politicii de înarmare, dar și ' a posibilităților politicii de șantaj nuclear, a politicii de forță și dictat — și, de fapt, au început să dea înapoi.Se poate spune, fără teama de a greși, că, de fapt, după realizarea acordului la care m-am referit a urmat și continuă o perioadă de stagnare, chiar de dare înapoi — și au loc acțiuni de reactivare a cursei înarmărilor nucleare. N.A.T.O. discută activ trecerea la modernizarea așa-zi.selor arma nucleare cu rază scurtă de acțiune și tactice, ceea ce — dacă s-ar realiza — ar crește puterea de distrugere a acestora de cîteva ori față de cea actuală și ar anula complet efectele reducerii armelor cu rază medie de acțiune, reali- zînd o forță nucleară suplimentară mai mare decît cea care a fost înlăturată.Iată de ce este necesar să ne angajăm — împreună cu toate popoarele din Europa, din întreaga lume — într-o acțiune și luptă fermă împotriva modernizării armelor tactice și cu rază scurtă de acțiune, pentru începerea tratativelor în scopul eliminării definitive a acestor arme și pentru continuarea luptei în vederea unui acord de reducere cu 50 la sută a armelor strategice-nucleare, a eliminării complete, pînă în anii 2000, a tuturor armelor nucleare ! Aceasta este singura cale pentru supraviețuire, pentru existența vieții pe planeta noastră ! (Urale și aplauze puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu și poporul !“).Iată de ce, de la această mare adunare populară din acest oraș străvechi, care poartă un nume istoric și reamintește de existența poporului nostril de peste două milenii pe aceste meleaguri, ne adresăm tuturor popoarelor din Europa, tuturor forțelor politice, guvernelor, șefilor de state, să spunem împreună, în numele popoarelor, al copiilor, al generațiilor viitoare, al viitorului națiunilor noastre, un NU hotărît tuturor armelor nucleare și chimice, să acționăm pentru a asigura viitorul pașnic, de bunăstare și fericire al popoarelor noastre, al tinerelor generații, pentru că numai așa răspundem cerințelor popoarelor, vieții, viitorului! (Urale și aplauze puternice, îndelungate; se scandează „Ceaușescu, România — pacea și prietenia!**).Să acționăm și să facem totul pentru a se ajunge, în cel mai scurt timp, la realizarea unui acord privind reducerea armamentelor clasice și a cheltuielilor militare. România, încă cu 3 ani în urmă, printr-o hotărîre a întregii națiuni, a trecut la reducerea unilaterală a acestor armamente și cheltuieli. Și alte țări socialiste au trecut acum la asemenea măsuri. Considerăm că este necesar ca toate națiunile Europei să acționeze pentru a se ajunge la reducerea radicală a armamentelor convenționale sub un control strict internațional în privința aceasta, dar în general în privința tuturor armamentelor.Trebuie să se pună cu desăvîr- țlre capăt experiențelor nucleare, să se renunțe la politica de militarizare a Cosmosului ! Să facem 

totul pentru ca uriașele sume cheltuite pentru înarmări să fie îndreptate, ca urmare a reducerii cheltuielilor militare, in scopul dezvoltării economico-sociale a fiecărei națiuni, al sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare.Sînt multe probleme de soluționat în multe țări ; șomajul, lipsa de locuințe, faptul că, în multe țări, peste 20 la sută din tineri n-au asigurate locuri de muncă, au alte și alte probleme vitale pentru a-și asigura o viață mai bună, pentru fiecare cetățean al fiecărei țări. Trebuie să ne ocupăm nu de înarmare, ci de soluționarea acestor probleme. Să facem totul încît colaborarea economico-socială dintre țările europene și alte state să servească progresului și bunăstării fiecărei națiuni, întăririi independenței și suveranității fiecărui popor ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !**,  „Dezarmare — pace!**  „Ceaușescu, România — stima noastră și mindria !“).Vom acționa cu toată hotărîrea pentru dezvoltarea unei largi colaborări economice, tehnico-știin- tifice, culturale, în toate domeniile, între toate popoarele europene, pe baza principiilor de egalitate și respect reciproc, ale independenței și suveranității, pentru asigurarea unei Europe unite, a națiunilor independente și libere. Nu sîntem și nu vom fi niciodată pentru o Europă în care să dispară independența popoarelor și națiunilor ! Aceasta ar însemna nu un progres, ci o întoarcere înapoi, la robie, la colonialism, la imperialism — și nu a- ceasta este calea progresului ! Calea progresului este conlucrarea egală și liberă între națiuni, a dezvoltării independenței fiecărui popor— și numai o asemenea Europă unită, a națiunilor independente, libere, va fi o Europă puternică, a progresului, bunăstării și păcii ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — pace !**).Vom acționa cu toată hotărîrea pentru dezvoltarea largă a colaborării între toate țările din Balcani, fără deosebire de orînduire socială, pentru realizarea, în a- ceastă parte a lumii, a unei regiuni fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine, 
a unei regiuni a colaborării pașnice între națiuni egale — ca o parte a colaborării egale între toate națiunile din Europa șl din întreaga lume. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu, România — stima noastră și mindria !**).Fiind la granița cu vecinul nostru, Iugoslavia, și pornind de la faptul că între popoarele noastre s-au statornicit în decursul anilor relații de bună colaborare, aș dori să menționez cu multă satisfacție faptul că, printr-o rodnică conlucrare, de mulți ani, cu conducerea Iugoslaviei, cu președintele Tito am pus bazele realizării unor obiective importante. între acestea aș menționa numai centrala electrică pe Dunăre, care dă ambelor popoare multă energie și constituie un simbol al priete- | niei și colaborării, al posibilităților uriașe de dezvoltare în continuare a bunelor raporturi de colaborare și prietenie între România și Iugoslavia. (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu, România — pacea și prietenia !“).în acest Spirit dorim, desigur, să dezvoltăm relațiile cu toți vecinii noștri, să dezvoltăm — repet — relațiile cu toate țările din Balcani, de care, de altfel, ne leagă, de multe și multe secole, relații de colaborare — și trebuie să facem totul ca aceste relații să devină tot mai puternice și mai trainice în toate domeniile ! (Aplauze puternice, prelungite).Salutăm faptul că s-a trecut la soluționarea unor conflicte internaționale pe calea tratativelor și ne exprimăm speranța că se va face totul pentru a se ajunge Ia înțelegeri corespunzătoare si la încetarea acestor conflicte, care să asigure independenta și suveranitatea fiecărei națiuni.

Considerăm că trebuie făcut totul ca soluționarea pe calea tratativelor a problemelor, întărirea independenței fiecărui popor să nu deschidă în nici un fel calea pentru pătrunderea altor puteri străine în zona sau în țara respectivă. Trebuie să facem totul ca să fie excluse intervenția din afară, amestecul în treburile interne, dominația străină — sub orice formă — care nu pot decît să ducă omenirea înapoi, Ia haos, Ia dezorganizare, să ducă la un nou război nimicitor! (Aplauze și urale puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu, România — stima noastră și mindria !“, „Vom munci și vom lupta, țara o vom inălța !“).România se pronunță ferm pentru lichidarea subdezvoltării, pentru 6 nouă politică economică,, care să asigure progresul fiecărei națiuni și crearea condițiilor pentru progresul general al economiei în întreaga lume. Numai pe baza unei noi ordini economice și politice internaționale, a lichidării subdezvoltării se poate asigura stabilitatea economică, se pot crea condiții pentru progresul fiecărei națiuni ! Trebuie să se renunțe cu desăvîrșire la politica imprimată de monopolurile imperialiste, de marile bănci internaționale, de a impune anumitor țări calea de dezvoltare economico-socială. politica economică — ce s-a dovedit că duce la ruină, la sărăcie, în folosul marilor monopoluri și marii finanțe internaționale. Este nevoie de o nouă politică financiară, care să tină seama de progresul economico-so- cial al popoarelor slab dezvoltate, de realizarea unei colaborări egale între toate națiunile lumii. Numai așa se vor asigura progresul, stabilitatea economică în întreaga lume! (Aplauze și urale puternice, îndelungate ; se scandează îndelung „Ceaușescu, România — pacea și prietenia !“).
Stimați tovarăși,Problemele internaționale continuă să fie complexe și grave. Sînt multe, multe probleme de soluționat. Aceasta presupune cu a- devărat o nouă gîndire și o nouă politică mondială, dar nu în vorbe, ci în fapte, renunțîndu-se 

cu desăvîrșire la vechea gîndire șl la vechea politică.Este necesar să se asigure participarea la soluționarea problemelor a tuturor națiunilor mari sau mici, în deplină egalitate, să crească rolul țărilor în curs de dezvoltare, al țărilor nealiniate, în general rolul țărilor mici și mijlocii, care trebuie să participe activ și să-și spună ferm cuvîntul în soluționarea democratică, în interesul tuturor popoarelor, a problemelor grave și complexe, ale păcii și colaborării internaționale.Trebuie să crească rolul Organizației Națiunilor Unite, care să acționeze însă în interesul tuturor națiunilor, pe principii cu adevărat democratice și să facă totul pentru a crea condiții ca fiecare popor să poată participa activ la soluționarea problemelor mondiale. Numai așa vom asigura realizarea năzuințelor de pace, de colaborare, de bunăstare și fericire ale tuturor națiunilor lumii !Avem ferma convingere că, ac- tionînd unite, forțele progresiste, toate popoarele care doresc pacea pot să pună capăt vechii politici și să asigure triumful rațiunii, să impună dezarmarea, pacea, realizarea unei politici noi, a unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră ! (Urale și aplauze puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul!**,  „Vom munci și vom lupta, pacea o vom apăra !“).In ce o privește, România, consecventă politicii sale din totdeauna, va milita ferm pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității și solidarității lor, pentru a acționa împreună în vederea dezvoltării pe calea principiilor socialismului a țărilor noastre, pentru a întări colaborarea cu țările în curs de dezvoltare,precum și cu țările capitalistedezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței pașnice. Sîntem ferm hotărîți să participămactiv la diviziunea internațională a muncii și să ne aducem contribuția la realizarea unei lumi mai drepte și mai bune.Cu această convingere asigurăm pe prietenii noștri de pretutindeni, toate popoarele că întotdeauna poporul român va fi activ în lupta pentru dezarmare, pentru pace, 

pentru o lume a dreptăți!, a egalității, fără arme și fără războaie! (Urale și aplauze puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu —* pace !**).
Stimați tovarăși.Am declarat de la început că avem impresii bune despre munca organizațiilor de partid și a oamenilor muncii din Drobeta-Turnu Severin și din județul Mehedinți. Avem — repet — impresii deose- i bit de bune despre întîlnirile cu i oamenii muncii din municipiul și ; județul dumneavoastră, despre i manifestările cu care am fost in- ; tîmpinați pretutindeni. în toate acestea vedem voința oamenilor ! muncii din Mehedinți, din Drobe- i ta-Turnu Severin de a acționa în < deplină unitate — la fel ca între- I gul popor — sub conducerea I partidului, în vederea creșterii < contribuției județului și a muni- j cipiului dumneavoastră la dezvbl- ■ tarea generală a patriei. Iată de 1 ce am convingerea că veți acțio- | na cu și mai multă fermitate, în spirit revoluționar, în vederea îmbunătățirii activității în toate sectoarele, că vă veți prezenta la a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, la Congresul al XIV-lea al partidului cu realizări importante în toate domeniile, că veți ocupa un loc cît mai bun în marea întrecere socialistă pentru progres, pentru dezvoltarea economico-socială, pentru socialism, pentru comunism ! (Urale și aplauze puternice, prelungite).Cu această convingere, vă urez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din județ și municipiu rezultate cît mai bune, succese în întreaga activitate, multă sănătate și fericire ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — pace !“. într-o atmosferă de puternică insuflețire și strînsă unitate, toți cel prezenți la marea adunare populară aplaudă și ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a Întregii națiuni — pentru secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).
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ORGANIZARE MODERNĂ, REZULTATE EFICIENTE IN ZOOTEHNIE Spiritul revoluționar,
Ca rezultat al acțiunilor Imediate și de perspectivă stabilite de comitetul județean de partid și al preocupării insistente manifestate in ultimul timp de organele de specialitate, in acest an, in unitățile agricole din județul Timiș este vizibilă o anume imbunătățire a activității in domeniul creșterii animalelor. Această constatare este justificată de rezultatele înregistrate în perioada celor patru luni ce au trecut pînă acum. Astfel, față de anul trecut, efectivele sînt în creștere la toate speciile de animale. Mult mai edificator este însă faptul că, la producția de lapte, comparativ cu a- ceeași perioadă din anul precedent, s-a obținut un spor total de peste 21 000 hl lapte, in timp ce și la producția de carne cantitățile stabilite au fost depășite substanțial.Ne oprim asupra producției de lapte. Și aceasta intrucit, este bine cunoscut, creșterea producției de lapte nu se poate realiza peste noapte, ea fiind condiționată de crearea mal multor factori. Pe lingă asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje, de bună calitate, un rol hotărîtor îl are calitatea efectivului- matcă, adică existența unor animale sănătoase, cu un înalt potențial biologic și productiv. In acest sens, este de subliniat faptul că strategia stabilită de comitetul județean de partid pentru creșterea producției de lapte are ca obiectiv principal îmbunătățirea în următorii ani a efec- tivului-matcă din toate fermele zootehnice cu vad pentru lapte. Problema ce trebuie rezolvată este cea a obținerii din prăsilă proprie a vițeilor de reproducție cu valoare productivă ridicată. în această privință sînt de remarcat o serie de acțiuni și inițiative care, prin soluțiile practice propuse, prezintă interes și largi posibilități de generalizare. între acestea, ne vom referi la ferma de vițele pentru reproducție a Cooperativei Agricole din Recaș, concepută și realizată după un sistem origina] de creștere in regim de sta- bulație liberă. în ce constă această experiență și care sînt avantajele creșterii vițelelor de reproducție în regim de stabulație liberă ?Privită de departe, ferma zootehnică ți se înfățișează ca o oază scăldată de soare. Ea a fost amplasată pe un teren cu o pantă ușoară, ceea ce permite scurgerea rapidă a apelor provenite din precipitații și a dejecțiilor lichide, în debușee special amenajate. Alimentarea cu apă a fermei se face gravitațional, consumul de energie electrică fiind redus la minimum. în locul adăposturilor tradiționale — închise, cu iluminație naturală slabă și ventilație redusă — au fost amenajate hale spațioase, împrejmuite doar din trei părți unde, pe un așternut gros de paie, animalele trăiesc libere tot timpul anului, fie iarnă, fie vară. Pe cit de simplu, pe atît de eficient a fost conceput și realizat sistemul de administrare a furajelor. De fapt, este impropriu să spunem „sistem de administrare", întrucît este vorba de un „sistem de autoservire", animalele avînd posibilitatea ca, din celulele special amenajate pentru fiecare categorie de vlrstă, să consume la discreție finul, silozul, apa, sarea și alte componente care alcătuiesc furajul unic. Curtea fermei este împărțită în alei tehnologice, care servesc fie pentru plimbarea animalelor, fie pentru accesul lor la locurile de furajare sau ieșirea la pășune. Este de reținut că pentru toată perioada de vară-toamnă s-a prevăzut ca modalitate principală de furajare ținerea animalelor pe pășune. în acest scop, în jurul fermei 

a fost amenajată o pășune culti-

La Cooperativa Agricolă de Producție Recaș, județul Timiș

vată în suprafață de 50 hectare, a- vind o structură de plante de nutreț valoroase : graminee perene, lucer- nă, trifoi alb și trifoi tîrîtor, rezistent la pășunatAcestea sînt doar citeva repere pentru a realiza o imagine de ansamblu. Detalii ne-a furnizat inginerul zootehnist Adam Hălmăgean, președintele cooperativei agricole de producție. Pentru Început i-am adresat întrebarea : care este modul de organizare și cel de funcționare a fermei ?— Mai tntli se cuvine făcută o precizare — ne-a spus interlocutorul. Creșterea vițelelor de reproducție in regim de stabulație liberă nu constituie o noutate. Datorită avantajelor pe care le prezintă această metodă, conducerea partidului a indicat nu o dată aplicarea ei pe scară largă în producție. Mai greu a fost pînă ce ideea a prins rădăcini, pentru că a- cum rezultatele infirmă scepticismul unora care se indoiau de reușita acestei acțiuni. Concret, ferma este organizată pe principiul reproducției și creșterii animalelor în circuit închis, în sistemul de stabulație liberă. Adică animalele nu mai sînt legate de iesle, în spații închise, ele fiind ținute tot timpul anului în aer liber, in adăposturi simple. Obiectivul fermei este de a obține și furniza pentru unitățile din județ animale de înaltă valoare productivă din rasa „Bălțata românească", care este cert cea mai valoroasă rasă autohtonă. Rulajul fermei va fi de 820 capete și vom livra anual câte 200 de vițele și 200 de tăurași pentru reproducție.— Care este valoarea productivă a animalelor de reproducție ce vor fi obținute ?— Vițeii cu care populăm ferma au o valoare testată foarte ridicată, ei provenind de la fermele-elită de vaci cu lapte ale întreprinderilor a- gricole de stat Liebling, Gearmata și Periam. Vițelele existente vor forma nucleul fermei proprii de vaci cu lapte în circuit închis, al căror potențial biologic este de peste 5 000 1 de lapte. La fiecare vițea cunoaștem părinții, performanțele lor și alte caracteristici, care ne permit să continuăm și să adînclm procesele de selecție și ameliorare a rasei pentru obținerea de produși cu performanțe productive și mal bune.— în ce constă metoda de creștere în stabulație liberă ?— Corespunzător tehnologiei cunoscute, pentru fiecare categorie de vîrstă au fost amenajate spații de adăpostire adecvate pentru creșterea în aer liber. După numai 7 zile de la naștere vițeii sînt duși direct în cușete, unde sînt ținuți pînă la virsta de 3 luni. Urmează categoriile de vîrstă de la 3 la 6 luni, de Ia 6 la 12 luni, de la 12 la 18 luni și de la 18 la 24 de luni, cu diferențieri în ce privește structura furajelor administrate. Ciclul se închide cu prematennitatea, tot In stabulație liberă, unde animalelor li se asigură hrană și, după caz, tratamente adecvate. După fătare, vacile sînt ținute 3 luni în două grajduri de testare pentru stabilirea exactă a performanțelor de producție.— Ce avantaje pledează pentru ex

tinderea acestei metode de creștere 
a vițelelor de reproducție ?— Sînt multiple avantajele și fiecare iși are importanța lui. Fără a face o ierarhizare, încep cu cele de ordin economic. Investiția pentru construirea fermei bazată pe creșterea în stabulație liberă reprezintă o treime din investiția necesară pentru o fermă în sistem clasic. Apoi, datorită organizării auto consumului de furaje, alimentării automate cu apă, eliminării operațiunilor de evacuare 
a dejecțiilor, acțiune care se face o singură dată la reluarea ciclului de producție, productivitatea muncii a crescut considerabil, practic s-a dublat, fiind necesari doar 4 îngrijitori la 400 de animale. La fel de substanțiale sînt și avantajele de producție. Mă refer la sporul de creștere în greutate care, calculat ca medie ponderată, la categoriile de vîrstă pînă la 18 luni, în Intervalul de timp ce a trecut de cînd am început popularea fermei, s-a situat la un nivel ridicat, de circa 850 grame pe zi, de animal. In sistemul clasic de creștere sporul în greutate oscila între 300 și 400 grame pe zi, fără a exista diferențe esențiale în ce privește modul de furajare. în felul acesta. Ia vîrstă de 18 luni, cînd trebuie livrate, vițelele noastre ajung la greutatea de 420—440 kg, ceea ce prezintă un mare avantaj pentru reproducție și, ulterior, pentru obținerea unui nivel ridicat la producția de lapte. Pe lîngă toate acestea, a- vantajul incontestabil pe care-1 prezintă această metodă de creștere, fiind vorba de animale de reproducție, este mișcarea în aer liber, crearea unei bune stări de sănătate, viguro- zitate și de rezistență la boli. Este semnificativ faptul că, deși vițeii au fost ținuți în aer liber de la vîrstă de 7 zile, pe timp de iarnă, nu am avut cazuri de îmbolnăviri și, evident, nici o mortalitate. Desigur, pe lîngă mișcarea în aer liber, menținerea unei stări bune de sănătate se bazează și pe hrănirea cu furaje de bună calitate.Așadar, este vorba de o soluție pe cît de simplă, pe atît. de eficientă 

Cușete pentru creșterea în stabulație liberă a vițeilor de la virsta de 7 
zile pinâ la 3 luni Foto : E. Robitsek

și avantajoasă pentru creșterea vițelelor de reproducție, ca și a tineretului taurin, în general. Care sînt perspectivele extinderii acestei metode și în alte unități agricole din județ ?— l-am întrebat pe tovarășul Aurel Lăzureanu, secretar al comitetului județean de partid. „Ferme specializate pe obținerea de vițele de reproducție, de mărimea celei de la Recaș— ne-a răspuns interlocutorul — nu avem prevăzut să extindem în perioada imediat următoare. Pentru moment, preocuparea de bază, stabilită de comitetul județean de partid, o constituie generalizarea metodei de creștere în stabulație liberă pentru întregul efectiv de tineret taurin existent atît în fermele zootehnice din cooperativele agricole de producție, cît și din întreprinderile a- gricole de stat. Prin programul stabilit, pentru o primă etapă, trebuie să asigurăm ca cel puțin 20 la sută din efectivul-matcă din toate unitățile agricole ce dețin vaci cu lapte să fie de valoare biologică și productivă ridicată. Aceasta înseamnă ca într-un timp destul de scurt toate cooperativele agricole să facă un pas important în selecția și ameliorarea efectivului de taurine existent, ceea ce va avea repercusiuni directe asupra creșterii producției de lapte. Ulterior, în a doua etapă, pe măsura obținerii unui număr sporit de vițele de reproducție, vom asigura ca cel puțin 50—60 la sută din efectivul de vaci cu lapte existent să fie format din exemplare cu o înaltă valoare productivă. Este deci un proces de durată, ce trebuie organizat și urmărit cu rigurozitate. Aș vrea să accentuez un factor esențial pentru reușita acțiunii. Ferme asemănătoare ca a- ceea de la Recaș pot fi înființate în orice unitate agricolă. Decisivă însă pentru sistemul de creștere în stabulație liberă este asigurarea din abundentă a nutrețurilor de cea mal bună calitate, acestea reprezentînd suportul energetic pentru perioadele de iarnă sau cu timp nefavorabil".Din toate acestea se detașează concluzia că, în acțiunea de ridicare a potențialului productiv al efectivelor de vaci cu lapte, obținerea de vițele de reproducție în sistemul de creștere în stabulație liberă reprezintă o metodă cu multiple avantaje, ce trebuie bine cunoscute, dar, mal ales, generalizate larg în practica zootehnică.
Aurel PAPADIUC 
Cezar IOANA

spiritul muncii deCerința ca toate organele și organizațiile de partid să-și gîndească și să-și desfășoare activitatea cu documentele recentei Plenare a C.C. al P.C.R. pe masa de lucru, să acționeze permanent în spiritul orientărilor lor a fost formulată cu toată claritatea de tovarășul Nicolae Ceaușescu. „îmi exprim convingerea — sublinia secretarul general al partidului — că toți participant!! la Plenara Comitetului Central, Întregul activ de partid și de stat, întregul partid, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor vor face totul pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a planului și programelor de dezvoltare, pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație".Planuri și programe de dezvoltare care, o dată cu lichidarea completă de către România a datoriei externe, cu dobîndirea deplină a independenței economice și politice a țării noastre, au un suport moral și material și mai trainic. în ce măsură deci spiritul orientărilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie a.c. a devenit și devine spiritul activității de zi cu zi al organelor și organizațiilor de partid, în ce măsură s-a transformat și se transformă în trăsătura dominantă a stilului lor de muncă ?Prezentăm, în continuare, rezultatele unui sondaj pe această temă în organizații de partid din sectorul 2 al Capitalei.
Aplicarea in practică in 

mod creator a orientărilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. ”Am înțeles din capul locului că. datorită importanței lor cu totul deosebite — ne spune Mihai Ghiță, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Mecanică Fină — tezele și orientările Expunerii secretarului general al partidului la Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie a.c. se cer nu numai însușite și aprofundate, ci. mai ales, aplicate în mod creator în practică. Printr-o temeinică analiză și reevaluare atît a activității desfășurate de organizațiile de partid, cît și de colectivele noastre de muncă".Ce înseamnă reevaluarea propriei aotivități in spiritul documentelor Plenarei C.C. al P.C.R. aveam să înțelegem prin modul în care s-a gîn- dit aici dezbaterea expunerii. Atît ca o dezbatere teoretică, de însușire și aprofundare a ideilor și orientărilor pe care le conține, cît și ca o analiză exigentă a propriei activități. Ca a- ceastă cerință să se realizeze concret, ca materializarea ei în viață să aibă o unitate de măsură, s-a stabilit ca 
dezbaterea să se încheie in fiecare 
organizație de bază cu propuneri și 
măsuri inspirate din fiecare din ca
pitolele expunerii — vizînd deopotrivă perfecționarea activității de partid și a celei economice. Rezultatul 1 Comuniștii au abordat tezele și orientările expunerii într-o unitate dialectică. Pe de o parte. în strînsă legătură cu necesitatea ca organizațiile de partid să asigure — așa cum s-a cerut la plenară — o conducere politică mai eficientă la fiecare loc de muncă, să dinamizeze, prin promovarea mai activă a formelor muncii politico-organizatorice, creșterea spiritului revoluționar, a răspunderii comuniștilor față de îndeplinirea sarcinilor economice. Pe de alta, ca organele de conducere colectivă să asigure o creștere mai puternică a calității și eficienței producției — baza trainică a competitivității produselor.Rezultatele acestei abordări au început să se materializeze în citeva acțiuni care se anunță din capul locului eficiente. Este vorba în primul rind de faptul că. în urma dezbaterii expunerii in organizațiile de bază, comitetul de partid și-a propus să finalizeze în trimestrul al II-lea un studiu privind relația intre sarcinile 
încredințate comuniștilor și măsura 
in care ele asigură, prin conținut și 
eficiență, valorificarea capacității po
litice si profesionale a tuturor mem
brilor de partid, care reprezintă a- proape 40 la sută din efectivul personalului muncitor al unității. Este vorba în al doilea rind de faptul că propunerile rezultate în urma dezbaterii documentelor Plenarei C.C. al P.C.R. s-au constituit într-o comple
tare densă, intr-o anexă a programu
lui de modernizare a producției, de creștere a eficienței economice.

„O altă acțiune menită să răspundă orientărilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. — subliniază secretarul comitetului de partid —■ a fost organizarea unei întîlniri- 
dezbatere cu toți membrii de partid 
primiți în ultimii ani — peste

Acțiuni și inițiative 
în aplicarea sarcinilor 

și orientărilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. 

din aprilie a.c.200 — care a avut ca obiectiv necesitatea ridicării conștiinței politice la nivelul cerințelor pe_ care le pune partidul în etapa actuală în fața comuniștilor. De ce am Inițiat această acțiune numai cu noii membri de partid ? în primul rind, pentru orientarea lor de la înoeput spre o pregătire politico-ideologică temeinică, în al doilea rînd. pentru că ei reprezintă un potențial puternic și receptiv la nou. datorită faptului că majoritatea sînt tineri și au o pregătire politico-profesională superioară mediei pe întreprindere. Am început cu ei pentru că trebuie să privim lucrurile și în perspectivă. Ei sînt generația care preia ștafeta de la noi".
Automulțumirea, o stare 

de spirit străină comuniști- |or Răspunsurile secretarilor comitetelor de partid de la întreprinderile „Eleatroaparataj" și de pompe ..Aversa" la întrebarea : ..Cum a pătruns, cum pătrunde spiritul Plenarei . C.C. al P.C.R. în activitatea practică, de zi cu zi. a organizațiilor de partid ?“ ne-au surprins prin ^faptul că semănau între ele. Nota Tor comună o reprezintă starea de respingere a oricărei automulțumiri. Mai exact, evaluarea propriei activități în spiritul orientărilor plenarei nu de pe pozițiile unei automulțumiri generate de îndeplinirea planului pe patru luni.Sînt multe argumentele aduse în discuție în această privință de cei doi secretari. Atît de ordin conceptual, cit și de ordinul acțiunilor practice. Nu. este lipsit de importanță faptul că ătit tovarășul Ioan Filip, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Electroaparataj", cît și tovarășul Petre Gherbezan, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Pompe „Aversa", ne-au vorbit înainte de toate despre asimilarea 
în practică a documentelor plenarei. Ceea ce înseamnă că și într-un loc, și în celălalt aplicarea hotărîrilor plenarei a început cu reactualizarea planurilor de muncă ale comitetelor de partid și organizațiilor de bază în spiritul orientărilor documentelor a- doptate cu aoest prilej.„Numai prin conceperea Întregii

zi cu ziactivități de partid în spiritul orientărilor cuprinse în expunerea secretarului general al partidului avem garanția — ne spune tovarășul Ioan . Filip — că asigurăm asimilarea organică, de către fiecare comunist. a cerințelor stabilite". Iată, de pildă, un mod concret de însușire creatoare a documentelor plenarei. Toate informările politice prezentata în adunările generale, ale organizațiilor de bază din luna aprilie au fost consacrate importanței rambursării complete de către România a datoriei externe. Dair ele nu au fost simple 
monologări pe această temă, ci adevărate dialoguri politice, comuniste. Pentru că ele au fost dublate atît de cei care au prezentat informările, cît și de către comuniști, de următoarele întrebări : Care a fost contribuția întreprinderii noastre la lichidarea datoriei externe ? Care trebuie să fie, în continuare, aportul nostru la realizarea unei balanțe excedentare ? Iar dezbaterile pe a- oeastă temă s-au transformat în adevărate programe de creștere a ca
lității produselor, de promovare mai 
activă a exportului. Programe care au pornit din start nu 'de la stări de mulțumire, ci de la cerințele noi ale economiei naționale în aoest domeniu.O abordare asemănătoare și-a propus și comitetul de partid de la întreprinderea de Pompe „Aversa". Pentru plenara din trimestrul II era prevăzută o temă stabilită, anterior. Ea a fost înlocuită cu una „fierbinte": 
„Preocuparea organelor și organiza
țiilor de partid, a organismelor de
mocrației muncitorești pentru ridi
carea nivelului tehnic si calitativ al 
produselor, pentru promovarea mai 
eficientă a exportului". Iar pregătirea ei a început de pe acum prin Inițierea unui studiu-control vizînd următoarele probleme : cite din produsele întreprinderii au atins sau au depășit nivelul mondial ; care din produsele din această categorie (și din ce cauze) au o pătrundere insuficientă pe piața externă; care din produsele existente în fabricație se află în situația de a rămîne în urmă în perioada imediat următoare.

O situație care invită la 
meditație. Investigația pe această temă la întreprinderea de Electronică Industrială a relevat două aspecte diametral opuse. în primul rînd, secretarul comitetului de partid, ing. Liviu Dumitriu, ne-a dovedit că este capabil să recepționeze la un înalt nivel teoretic tezele și orientările plenarei. Cînd a fost însă vorba de acțiunile practice pentru traducerea lor în viață, „verva" a scăzut brusc. Ba. ca să fim sinceri, s-a dovedit a pătrunde pe un teren impropriu spiritului revoluționar. Interlocutorul ne-a demonstrat cu argumente de necontestat că între nivelul de dotare tehnică al întreprinderii și nivelul cunoștințelor profesionale ale personalului muncitor este un decalaj da 5 ori mai mare în favoarea primului termen.— Ce-ați făcut și ce faceți pentru recuperarea.,acestui decalaj ?— S-au inițiat cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale, de policalificare, dar rezultatele lor nu se înscriu în ritmul de creștere așteptat. Va trebui să găsim noi soluții. Va trebui să ne clarificăm mai bine ce putem face pentru a depăși această situație...Așadar, totul la timpul viitor. Cînd, cum. ce soluții, n-am aflat încă de la secretarul comitetului de partid. Semn că în domeniul perfecționării permanente a activității, a stilului de muncă sînt încă multe lucruri de făcut. Și cît mai repede !

Constantin PRIESCU

Creșterea fiabilității utilajului minier, prelungirea duratei de funcționare a acestuia, sporirea capacității orare de extracție reprezintă, așadar, principalele direcții de acțiune pentru sporirea producției de lignit în marile exploatări de suprafață și asigurarea combustibilului în cantitatea și la parametrii calitativi oeruți de buna funcționare a termocentralelor. în primele două părți ale anchetei întreprinse de ziarul nostru (publicate in „Scînteia" din 11 și 12 mai a.c.) ne-am oprit asupra unor aspecte și puncte de vedere care atestă că prima condiție a ridicării calității întregii game de mașini și utilaje folosite în industria extractivă șl mai cu seamă în exploatările de suprafață o constituie colaborarea mai bună pe filiera proiectant-constructor de mașini-unități miniere, însușirea responsabilă de către toți cei ce concură la execuția și exploatarea utilajelor a unui stil de lucru ferit de orgolii și interese mărunte, de formalism. Ce trebuie întreprins ca această colaborare să se desfășoare la nivelul cerințelor actuale, astfel incit, în cel mai scurt timp, în producția de utilaj minier pentru marile cariere de lignit să. se asigure revirimentul mult așteptat ? Iată tema articolului de față.
UN PUNCT DE VEDERE COMUN 

ESTE UN ÎNCEPUT BUN DE 
DRUM. Surprinzător, la sfîrșitul documentării noastre în unități miniere, în institute de proiectare și în întreprinderi constructoare de mașini, opiniile erau în continuare contradictorii. Minerii îi făceau răspunzători de întreruperile frecvente și costisitoare înregistrate în funcționarea utilajelor pe constructorii de mașini, iar la rîndul lor constructorii de mașini spuneau, în continuare, că necazurile provin de la slaba exploatare și întreținere a instalațiilor. Dincolo de aceste opinii, fiecare argumentate pînă la un punct, problema subliniată și de mineri, și de constructorii de mașini, și de pro- iectanți este aceea că eforturile se cer concentrate pentru a realiza utilaje fiabile, de mare randament, de care are nevoie industria noastră carboniferă. Acesta este punctul în care s-au îritîlnit. pînă la urmă. în mod fericit cele două opinii si. categoric. de aici trebuie pornit în acțiunea de perfecționare a utilajului minier. Un punct de vedere matur, responsabil, un punct de vedere deschizător de soluții viabile.Deci care este primul pas ? De bună seamă, centrul de greutate al răspunderii pentru realizarea utilajului minier de bună calitate trebuie să se situeze in unitatea de concepție și in cea producătoare. Așa cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în fiecare unitate producătoare, care concură Ia realizarea de piese, subansamble, aparatură electrică și electrotehnică, ca și in cele care montează utilajul minier. controlul de calitate trebuie să ofere garanția că toate problemele tehnice și tehnologice au fost soluționate în mod exemplar. Nu sînt da admis nici cele mai mici încălcări ale normelor legale stabilite în acest sens. Iată de ce trebuie combătută cu fermitate practica acelor furnizori de utilaje care trimit în carierele de cărbune agregate și sub- ansamble, utilaje descompletate, în ordine inversă fluxului de montaj, de multe ori fabricate în grabă, numai pentru a realiza indicatorii de plan la sfîrșitul lunii sau al trimestrului. Este desigur firesc și e bine ca minerii, în spiritul acelorași răs

punderi legale, să-și organizeze un sistem propriu de recepție, atît „a- casă" la unitățile producătoare, cit și în propria unitate.Am aflat pe parcursul documentării că abia în ultimul timp s-a manifestat preocupare pentru un asemenea mod de organizare a re- cepționării utilajelor și materialelor. Rezultatul ? Sute de metri de covor de cauciuc, sute de metri de cabluri, care prezentau deficiențe constructive, au fost refuzate, evi- tîndu-se punerea lor în această stare pe utilaje, cu toate consecințele respective. Ce se intîmplă însă în privința asigurării recepției utilajelor în fabricile producătoare ? La întreprinderea Mecanică Timișoara ni se spune că au fost cîndva doi reprezentanți ai unităților miniere însărcinați cu răspunderi pe linia recepționării utilajelor. Din păcate și în mod cu totul inexplicabil, în ultimul timp s-a renunțat la acest sistem de recepție la producător. Or, un asemenea sistem prezintă avantaje certe, subliniate și de furnizori, și de beneficiari. Bunăoară, se obține garanția că fiecare piesă și subansamblu, ca și utilajele în totalitatea lor corespund normelor tehnice și tehnologice prevăzute în contract, evitîndu-se „surprizele" care pot să apară în cariere, în faza de montaj, surprize întotdeauna costisitoare, atît sub aspectul cheltuielilor suplimentare, cit, mal ales, al timpului și producțiilor pierdute.
SE CONTUREAZĂ O EXPERIEN

ȚA : UTILAJUL MINIER, PREDAT 
„LA CHEIE". Același punct de vedere, însușit șl de furnizori și de beneficiari, există și in privința montajului utilajelor miniere in platforme, astfel incit acestea să fie predate „la cheie", in bună stare de funcționare. Așa se explică faptul că în bazinul Gorju- lui îsi desfășoară activitatea de circa 2 ani Antrepriza de Montai Utilaj Minier. subordonată întreprinderii de Producție Antrepriză Montaj, Reparații și Construcții Utilaj Minier — Tîrgu Jiu și aparținînd de centrala de specialitate din Timișoara. Judecind după datele de pînă acum, nu ar exista prea multe argumente care să confere activității

O sarcină economică prioritară: 

TĂRII-CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
Și o cerință de actualitate: CREȘTEREA 

FIABILITĂȚII UTILAJULUI MINIER
acestei — încă mult prea tinere — unități un calificativ bun. Nu contestăm greutățile firești ale începutului de drum, după cum nu contestăm nici deficiențele pe care le presupune închegarea unui colectiv de muncă bine sudat, bine pregătit profesional, care-și desfășoară activitatea în condiții dificile. Dar totuși considerăm că printr-o bună organizare a muncii în platforme, prin respectarea graficului și a ordinii stabilite Ia livrare, prin întărirea răspunderii fiecărui specialist, a tehnicienilor și muncitorilor, în ce privește respectarea tehnologiei de montaj, ca și printr-o mai strînsă conlucrare cu proiectantul puteau fi evitate neajunsurile constatate abia la darea în exploatare a unui excavator, care trebuie demontat din nou în vederea remedierii unor defecțiuni. Aceste neajunsuri puteau fi înlăturate prin măsurători și verificări atente după fiecare fază de montaj, așa cum prevăd normativele. Și «tot așa puteau fi evitate și alte deficiențe care au făcut să se prelungească mult peste timpul planificat operațiile de montaj și probe la excavatoarele și la celelalte mașini din cariere și depozite, puse în funcțiune în ultimul timp sau aflate acum în probe.Ni se confirmă însă că, și în această privință, în activitatea Antreprizei de Montaj Utilaj Minier există acum suficiente date pentru a privi cu încredere activitatea viitoare. După cum ne spunea inginerul Tudor Angheloiu, directorul unității, există în momentul de față o tehnologie bine pusă la punct, tehnologie însușită de întregul personal muncitor. S-au făcut pași însemnați și în ce privește asigurarea întregii documentații de lucru pe fiecare platformă de montaj. Au fost perfecționate mijloacele de mecanizare din platforme și. unde nu au existat cele corespunzătoare, a fost îmbună

tățită dotarea. Oamenii au acumulat si ei mai multă experiență.Fără îndoială. există condiții ca in producția de utilaj minier să se Înregistreze revirimentul scontat in privința calității și a fiabilității. Insistăm asupra acestei concluzii, desprinsă, pînă la urmă, din ancheta noastră, întrucît treptat, treptat se constată că o scrie de probleme tehnice sau tehnologice nerezolvate ani în șir incep să-și găsească soluționarea adecvată. Aminteam, la un moment dat, de neajunsurile existente în construcția reductorului roții cu cupe și implicațiile acestora asupra funpționării excavatoarelor. Iată însă că oferim acum o veste bună minerilor, de la întreprinderea „1 Mai" Ploiești. Inginerul Ion Stoica, șeful atelierului proiectare tehnologică din această uzină, ne-a informat că reductorul a fost re- proiectat la Cîmpina, ținindu-se seama de toate observațiile beneficiarului și de cauzele defecțiunilor înregistrate înainte de modernizare. Produsul a fost mult îmbunătățit șl constructorii sînt convinși că acum vor putea oferi un reductor corespunzător sub toate aspectele. Primele produse, astfel perfecționate, vor fi livrate unităților miniere încă din a doua parte a acestei luni. Important este însă, așa cum cer unitățile miniere, ca producția să se stabilizeze în unitatea ploieșteană, evitîn- du-se transferul intîmplător la care s-a apelat ani în șir, cu rezultate păgubitoare.Reprezintă toate acestea încă un argument în sprijinul ideii că bătălia pentru sporirea fiabilității utilajului minier din exploatările de suprafață trebuie să se desfășoare pe spații largi și să-i antreneze, de aceeași parte a frontului, pe toți factorii cu atribuții în proiectarea, execuția, exploatarea și repararea marilor excavatoare. a Instalațiilor de transport și încărcat „Avem de dus — 

sublinia directorul Direcției Mecano- Energetice din Ministerul Minelor, inginerul Dumitru Crăciun — o acțiune de mare răspundere, în care obiectivul major trebuie să-l constituie găsirea cu maximă operativitate a celor mai bune soluții pentru toate problemele care apar. Minerii, oamenii din cariere au acumulat astăzi o bogată experiență, idei pentru a căror aplicare în practică trebuie să se manifeste maximă receptivitate, atît din partea pro- iectanților, cît și a furnizorului. Există și în această privință un început bun. Unele întreprinderi — și am în vedere în primul rînd întreprinderea de Utilaj Minier Satu Mare — și-au făcut un bun obicei din a trimite în exploatări specialiști de primă mină pentru a discuta cu minerii, pentru găsirea celor mal bune soluții, astfel încit deficiențele să fie înlăturate operativ. Este un exemplu care cred că trebuie urmat".
DE LA LOPATA LA BUTON, UN 

SALT CARE PRESUPUNE CONȘTI
INȚA ȘI O ÎNALTA PREGĂTIRE 
PROFESIONALA. Nu am încercat nicidecum să punem, pe parcursul anchetei, în balanță vina uneia sau a alteia dintre părți în privința fiabilității unor utilaje miniere. Faptele prezentate au vorbit convingător despre ce a făcut fiecare și, mai ales, despre ce are de făcut. Credem că atît proiectantul, cît și producătorii de subansamble și utilaje cunosc bine propriile neajunsuri și, ce este mai important, acționează neabătut pentru a le înlătura. Nu mai puțin adevărat este însă faptul că în asigurarea fiabilității utilajului minier o răspundere hotărîtoare revine minerilor, lăcătușilor, mecanicilor de întreținere, electricienilor, adică tuturor colectivelor muncitorești din unitățile în răspunderea cărora cade exnloatarea și întreținerea utilajelor.Și în această privință, la întreprinderea Minieră Rovinari se con

turează un bun exemplu. Trăgînd învățăminte din tot ce poate însemna formalism în activitatea de pregătire profesională, conducerea unității a instituit un sistem riguros de perfecționare a pregătirii tuturor minerilor, de ridicare a pregătirii celor care aspiră la o calificare înaltă în această frumoasă și nobilă meserie. Fără să slăbească nicicum organizarea brigăzilor de lucru, prin extinderea policalificării, prin întărirea ordinii și disciplinei s-au creat condiții ca periodic un număr de oameni să aibă timp disponibil pentru a urma temeinic cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale, cursuri încheiate cu teste serioase, menite să confirme gradul de însușire a unor cunoștințe și deprinderi. Există în acest scop, in unitate, o bună dotare, respectiv laboratoare dotate cu simulatoare, ateliere echipate modern. După cum ni se pare simptomatic pentru respectul care se acordă aici pregătirii profesionale și faptul că, seară de seară, după orele de program, un autobuz al unității transportă la Petroșani mai bine de 40 de tineri mineri, studenți la cursurile serale ale institutului de mine din localitate. Este și aceasta o investiție prețioasă, făcută acum, în strînsă și permanentă legătură cu necesitățile prezente, cu cerințele viitoare ale producției în acest important sector al economiei.Practic, pretutindeni, în industria extractivă trebuie să se înțeleagă limpede că saltul de la lopată și tîrnăcop — uneltele nu prea îndepărtate ale minerului — la buton și pupitre de comandă Înseamnă un salt la fel de mare în ce privește pregătirea fiecăruia, pentru a se putea realiza un „cuplu" perfect • întreprinderile producătoare de utilaje să fie specializate pe subansamble, renunțîndu-se la practica de pînă acum, cînd multe componente au fost date spre execuție la 4—5 unități care au modificat produsele după cum au crezut de cuviință și după posibilitățile concreta existente.• Toate tehnologiile de fabricație să fie Inventariate și perfecționate, astfel încit să se elimine greșelile înregistrate în prezent în construcția unor componente.• Să se instituie o formă de control pe fiecare fază a montajului, în platforme, asigurîndu-se instrucțiuni precise de întreținere și exploatare, întreaga documentație tehnică necesară cunoașterii de către întregul echipaj a utilajului.• Calitatea montajului șl a utilajului în ansamblul său să fie atestată în final de o comisie din partea centralei de resort.• Activitatea secției de asistență tehnică să fie organizată pe principii noi, așa cum este organizată in alte sectoare, în fiecare carieră, cu personal bine pregătit care să dispună de sculele, dispozitivele și îifj- loacele de transport necesare, de o bază de piese de schimb.• întreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Electrotehnice să urgenteze asimilarea aparatelor și dispozitivelor de siguranță și protecție, fără de care excavatoarele sînt în continuare supuse riscului la avarie.• De fiecare dată, în paralel cu montajul utilajului, beneficiarul să asigure pregătirea echipajului care-1 va prelua în exploatare, asigurin- du-se pe cît posibil condiții pentru participarea oel puțin a mecanicilor de întreținere la montaj.• Să se inventarieze toate soluțiile propuse în scopul modernizării utilajelor și să se treacă de urgență la aplicarea in practică a celor care și-au demonstrat eficiența.• In fiecare întreprindere minieră să existe standuri și laboratoare de recepție a tuturor materialelor și mai cu seamă a lubrifianților, a cablurilor atît de tracțiune, cit și de forță, a covoarelor de cauciuc.
Nicolae M1L1TARU

între om si mașină. Spunem astăzi, și ne mîndrim cu acest fapt, că Gorjul este un adevărat pol energetic al țării. Este locul unde se înregistrează cele mai multe și mal impresionante prefaceri din cîte a cunoscut țara în ultimii ani. Cu atît mai mult, în aceste condiții, pregătirea profesională, inteligenta practică a oamenilor devin construcția de rezistență a tuturor transformărilor și împlinirilor prezente și viitoare. Sînt toate acestea argumente ale unei înțelegeri firești pe care toate conducerile unităților miniere din Gorj, dar si din Vîlcea si Mehedinți, din alte zone ale țării trebuie să o manifeste față de meseria de miner — o profesie care presupune largi disponibilități pentru însușirea tehnicii moderne și o înaltă cultură tehnică.Fără îndoială, din întărirea conlucrării între proiectanți, producători și beneficiarii utilajului minier va avea de cîștigat fiecare unitate în parte și în final, bineînțeles, economia națională. Realizarea planului de cărbune în exploatările de suprafață este de neconceput fără o bună funcționare a utilajelor din dotare. Orice cîștig în asigurarea unei fiabilități sporite a utilajului minier se va găsi, în ultimă Instanță, în cantități sporite de cărbune, așteptat de economia națională. Iată de ce, în final, sintetizăm citeva din principalele propuneri desprinse din opiniile specialiștilor in privința măsurilor ce se cer urgent aplicate pentru sporirea fiabilității utilajelor, pentru sporirea randamentelor de extracție.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Populare MongolePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri după-amiază, pe Togoociin Ghen- den, ambasadorul Republicii Populare Mongole la București, în legătură cu încheierea misiunii sale în țara noastră.Cu acest prilej, ambasadorul a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mal bune salutări și urări din partea tova

Construcții noi In municipiul Focșani Foto : S. Cristian

BISTRIȚA : Cetățenii, 
in sprijinul constructorilorIn zona de est a orașului Bistrița, prin efortul constructorilor brigăzii nr. 3 din cadrul întreprinderii de Antrepriză Construcții Montai si al formației de montaj microhidro- centrale de la întreprinderea județeană de profil, ajutat! de tineri si vîrstnlci. prin muncă patriotică, s-a realizat un frumos complex hidroenergetic si de agrement. Este vorba de Centrala hidroelectrică de mică putere Bistrița I. dotată cu cinci grupuri hidroenergetice, care a fost conectată la sistemul energetic national. Pe malul lacului de acumulare locuitorii Bistriței au amenajat un debarcader, au procurat bărci și hidrobiciclete, au construit trei bazine de înot, dintre care unul de dimensiuni olimpice. Au fost prestate. nlnă în prezent, zeci de mii de ore muncă patriotică, a căror valoare, după cum ne-a spus vicepreședintele consiliului popular municipal. tovarășul Gheorghe Banta. întrece suma de trei milioane lei. Tot prin muncă patriotică a fost amenajată șl o plajă. In acest an se vor mai construi încă 6 centrale electrice de mică putere, ce se vor desfășura ca o adevărată salbă. In aval de hidrocentrala Colibita. fiecare avînd o putere medie de 1,2 MW, la care se vor adăuga alte sase microhidrocentrale ce se vor construi pe rturile Sălăuta. Budac Si Zagra. (Gheorghe Crișan).

OCNA MUREȘ : 
Depășirea producției fizice 

planificateRealizarea și depășirea producției fizice planificate pe baza utilizării cu randamente superioare a Instalațiilor constituie obiectivul prioritar al activității colectivului muncitoresc la Combinatul de Produse Sodice din Ocna Mures. S-au produs suplimentar 1150 tone sodă calcinată. 600 tone sodă caustică, si 450 tone bicarbonat de sodiu.Ritmul intens de muncă este menținut și în acest început al lunii mai — ne spune inginerul Ilie Morovan. directorul combinatului. întrecerea desfășurată în cinstea zilei de 1 Mal continuă. Succesele obținute pînă acum sînt un punct de preluare la cote superioare a ștafetei realizărilor. A- ceastă hotărâre a colectivului nostru se reflectă în modul în care se muncește în aceste zile. Ne aflăm cu toții la datorie, aslgu- rind instalațiilor o funcționare' la parametri si reallzînd astfel o productivitate superioară. De asemenea. sîntem hotărîtl să sporim depășirile de pînă acum la export. 
(Ștefan Dinlcă).

vremea
Prognoza meteorologic* * pentru Inter

valul 13 mai, ora 20 — 1« mal, ora 20. 
In țară : Vremea va fi caldă șl In 
general frumoasă. în prima parte a 
Intervalului cerul va prezenta înnorărt 
trecătoare în regiunile nordice, unde, 
pe alocuri, se vor semnala averse de 
ploaie. In rest, cerul va il mal mult 
senin, Iar condițiile de ploaie reduse. 
Vint slab plnă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse Intre 7 
și 17 grade, mal coborlte In depresiuni. 
Iar cele maxime Intre 23 șl 30 de grade. 
Izolat mai coborlte In nordul țării, dar 
mai ridicate In sud. In București : 
Vremea Va fl caldă șl predominant fru
moasă. Cerul va fl mai mult senin. 
Vlnt slab. Temperaturile minime vor 
oscila între 14 ș! H grade, Iar cele 
maxime Intre 21 șl 32 grade.

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18; (sala Amfi
teatru) : Vassa Jeleznova — 18; (sala 
Atelier) : Ultimul set — 18
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice". Oxana Corjos — 
pian (Bach, Mozart, Chopin, Enescu, 
Brahms) — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Nunta 
lui Figaro — 18

cinema
• Gobseck : LUMINA (14 74 ÎS) — •; 
11; 13; 15; 17; 19
• O vară cu Mara : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) —- 9; 11
• Vacanța cea mare : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Maria și Mlrabela in Tranzlstoria : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 
19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Sosesc păsările călătoare : DACIA 
(50 3 5 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Martori dispăruți: PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Francois Villon : POPULAR 
(33 15 17) — 15; 19
• Alo, aterizează străbunica : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19
O Detașamentul 33 : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• întîlnire amînată : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19 

rășului Jambin Batmunh, secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit șl a transmis, la rindul său, tovarășului Jambin Batmunh un salut călduros și cele mai bune urări.In cursul întrevederii au fost relevate bunele relații de prietenie șl

BACĂU : Crește productivitatea muncii TIRGU MUREȘ : înnoirea producțieiOamenii muncii din industria județului Bacău înscriu in bilanțul realizărilor însemnate depășiri de plan la producția fizică si la cea destinată exportului. Printr-o mal bună organizare a producției si a muncii, aplicarea întocmai a măsurilor înscrise în programele de modernizare si Introducerea unor tehnologii noi de mare randament, în perioada care a trecut din acest an au fost realizate, peste prevederile planului. 1 800 armături industriale din fontă, aproape 84 000 MWh energie electrică. 6 850 tone clor lichid. 1 850 tone fenol, pro
ALEXANDRIA : Se dezvoltă rețeaua prestatoare 

de serviciiîn zona centrală a municipiului Alexandria, la parterul unor noi blocuri de locuințe construite aici, au fost date în folosință unități prestatoare de servicii pentru populație ale cooperativelor mește-- ■ șugărești „Unirea1* și „Răsăritul**  din localitate. Astfel, s-au amenajat secții de reparații radio-tv și
INFORMAȚII SPORTIVE

Azi, pe stadionul „23 August" din Capitală 

Reprezentativele de rugbi ale României 
și Angliei într-o dublă confruntareEveniment sportiv internațional de marcă, azi, in capitala țării noastre : pe cel mai mare stadion bucu- reștean („23 August") va avea loc o dublă confruntare, la nivel de reprezentative, între rugbiștii români și englezi. Cu începere de la ora 15,15 se întîlnesc echipele de tineret, iar apoi, de la ora 17, selecționatele de seniori. Deși au doar un caracter amical, interesul față de aceste partide este cu totul deosebit, întreaga lume a rugbiulul internațional, am putea spune, așteptînd deznodămln- tul meciurilor de rugbi dintre România și Anglia, care — prin faptul că se dispută la București — constituie o premieră 1Rugbiștii noștri — autori ai unor răsunătoare victorii asupra selecționatelor Scoției și Țării Galilor — sint dornici („și pregătiți !“ — ne spunea antrenorul emerit Th. Rădu- lescu) pentru a obține un nou rezultat de prestigiu. Dorință, firește, deloc ușor de înfăptuit, atît timp cit — prin cele declarate la' sosire, cît și prin programul intens de pregătire — rugbiștii englezi se arată hotărîți să-și pună în valoare marea lor experiență competițională, întreaga capacitate fizico-tactică.Pentru partida de azi, prima noastră reprezentativă va fi alcătuită, după toate probabilitățile, din aceiași 15 jucători care recent au între-

★
Consfătuire de medicină sportivă. Astăzi, la sediul C.N.E.F.S. se va încheia consfătuirea pe teme de medicină sportivă, în cadrul căreia au fost discutate probleme ale asistentei medico-sportive în municipiul București, intervenții la obiect a- vind prof. dr. A. Demeter, conf. dr. I. Drăgan, dr. C. Ionescu, dr. W. Wagner, dr. V.L. Dlmltriu, dr. E. Ploeșteanu. Momentul final al consfătuirii 11 va oferi masa rotundă în problemele combaterii dopajului In sportul internațional, programată de la ora 10, la care vor participa medici, farmaciști, psihologi, chi- miști, biochimiști și alțl specialiști.

• Clntecele Iul Benny More : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Unde e«te un „nofelet*  ? : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Zece negri mititel : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 19
• Caz cu caz nu se potrivește ! SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 19,30, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Misiune specială: COSMOS (27 54 95) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45

teatre 

colaborare statornicite intre România și Mongolia și s-a exprimat dorința de a se acționa pentru dezvoltarea lor în continuare, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii șl înțelegerii între națiuni.Ambasadorul mongol a exprimat calde mulțumiri președintelui Nicolae Ceaușescu, Consiliului de Stat și guvernului român pentru sprijinul acordat in Îndeplinirea misiunii sale în România.

duse ale industriei electrotehnice, Însemnate cantităti de cărbune energetic, țesături, confecții textile si alte produse solicitate de beneficiarii din tară si partenerii de peste hotare. întregul spor de producție a fost obtinut pe seama creșterii productivității muncii, indicator care în multe unităti a sporit simțitor fată de plan. Printre colectivele fruntașe se numără cele de la întreprinderea Metalurgică și Combinatul de Prelucrare a Lemnului Bacău. întreprinderea Elec- trocentrale Borzesti si întreprinderea Minieră Comănești. (Gheorghe Baltă).
înregistrări muzicale, precum șl o modernă casă de modă ce cuprinde unităti pentru confecții, croitorie, blănărie și încălțăminte. In același perimetru a fost pus la dispoziția populației șl complexul comercial „Dalia**  pentru desfacerea produselor realizate de cooperația meșteșugărească. (Stan Ștefan).

cut reprezentativa Italiei, după un joc apreciat de toți specialiștii. în lotul țării noastre figurează, între alții, Murariu, Caragea, Rădulescu, Dumitraș, Ignat, Fulina, Boldor, Ră- cean.Delegația rugbiștilor englezi a sosit în Capitală joi după-amiază. în afara loturilor de jucători și a antrenorilor respectivi, au făcut deplasarea la București președintele și alte personalități ale lui Rugby Footbal Union, numeroși ziariști și suporteri britanici. Aflăm de la managerul lotului de seniori. Scoff Cooke, dă lotul primei reprezentative engleze (format din sportivi de la opt echipe de club) cuprinde, printre alții, pe binecunoscuții internaționali Andrew, Guscott, Underwood, Richards, Chilcott, Evans, Rendall, Rutherford.Precizînd că partida dintre primele reprezentative ale României și Angliei va fi condusă de o brigadă de arbitri scoțieni (J. B. Anderson — la centru ; B. J. Megson și J. M. Fleming — la tușe), anunțăm că biletele de intrare la acest foarte a- tractiv cuplaj rugbistic internațional se găsesc la casele stadionului „23 August" șl C.N.E.F.S. Organizatorii ne-au comunicat, totodată, că elevii, studenții și militarii in termen au acces gratuit.
I. DUM1TR1U

★ȘAH. Turneul Internațional feminin de șah de la Tușnad s-a încheiat eu victoria maestrelor Gertrude Baumstark (România) și Ketevan Kahiani (U.R.S.S.), care au totalizat 9 puncte din 13 posibile. Pe locurile următoare s-au clasat Gabriela Stanciu — 8,5 puncte, Otilia Ganț, Cristina Bădulescu — 8 puncte, Johana Jagodinska (Polonia) —7.5 puncte, Fliura Usukova (U.R.S.S.) — 7 puncte. Margareta Mureșan —6.5 puncte, Kerstin Kiinze (R.D. Germană) — 6 puncte, Eugenia Ghindă — 5,5 puncte, Ellsabeta Polihro- niade — 5 puncte, Zirka Frometa (Cuba) — 4,5 puncte, Mariana Duminică — 3,5 puncte șl Hana Chmie- lova (Cehoslovacia) — 3 puncte.
• Teatrul de operetă (13 63 48): Pa
ganini — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mizantropul (premieră) — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 18,30
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui îndrăgos
tit — 18; (sala Studio) : Amintirile 
Sarel Bernhardt — 18,30
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pescărușul — 18; (sala Glu
lești, 18 04 85) : Așteptam pe altcine
va — 18
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : De la tango 
la rock — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Cavalcada rîsului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Spectacol folcloric 
extraordinar — 18
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) ; 
Uite-1, nu e — 9; întîmplare din car
tierul Soho — 18
• Teatrul „Țăndărică*  (11 12 04, sala 
Cosmonauților) : O fetiță mai cu moț
— 12
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele Circului din Varșovia — 15,30; 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Liliomfi (spectacol prezen
tat de Institutul de teatru Tg. Mureș) 
— 16 (în limba maghiară); Ioneștii — 
20 (în limba română)

Mineralierul „Comănești4*Intr-o telegramă a d resat & 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, de echipajul mineralierului „Comănești" se raportează că această navă-amiral a flotei noastre maritime comerciale a plecat în prima cursă.In telegramă se adresează cele mal calde mulțumiri pentru grija
Cronica zileiLa Ambasada Republicii Populara Polone din București a avut loc, vineri, o conferință de presă.Cu acest prilej, ambasadorul Jerzy Wozniak a prezentat principalele direcții de dezvoltare economico-so- cială a Poloniei în lumina hotărîri- lor adoptate de recenta Conferință Națională a delegaților P.M.U.P., în conformitate cu directivele trasate de Congresul al X-lea al partidului.

★Cu prilejul încheierii misiunii in țara noastră, ambasadorul Republi
VALEA JIULUI : Importante lucrări de investițiiLa una dintre cele mai mari mine din bazinul carbonifer al Văii Jiului — Petrila — s-a înregistrat un frumos succes de producție. Harnica brigadă de mineri de la investiții a terminat lucrările de săpare a puțului de extracție nr. 3 Est, cu o adîncime de 560 metri, și a trecut la amenajarea acestuia pentru transportul personalului și al cărbunelui. încheierea lucrărilor de săpare și apropierea datei de

La întreprinderea „Metalotehnl- ca“ din Tîrgu Mureș se desfășoară o activitate susținută de înnoire șl modernizare a produselor, punîn- du-se un accent deoșebit pe specializarea secțiilor și atelierelor pe tipuri de lucrări și de produse. Rod al acestei preocupări. în aceste zile au fost, realizate, în devans față de grafice, noi tipuri de mașini destinate unităților din cadrul Ministerului Industriei Ușoare și ale cooperației meșteșugărești. între realizările specialiștilor de aici se numără mașina de cusut cu 12 ace, cea de aplicat trese elastice și ma
MARAMUREȘ : Realizări ale geologilorGeologii maramureșeni au desfășurat, de la începutul anului șl pină în prezent, o activitate spornică, ceea ce a dus la situarea întreprinderii pe un loc fruntaș pe ramură. Acționînd sub semnul înaltei răspunderi pentru a pune in valoare noi rezerve de metale utile necesare economiei naționale, luînd măsuri ferme în vederea organizării corespunzătoare a muncii, introducerii de noi tehnologii pentru creșterea mal puternică ■ productivității muncii, ei și-au îndeplinit planul la foraje cu 107 la sută, la galerii cu 104 la sută, la

tv
ÎS,00 Telex
13,05 La sftrșlt de «ăptâmtnâ (color)
14,45 Săptămlna politică (color)
15,00 închiderea programului
17,00 Rugbi : România — Anglia. Trans

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Fuziunea nucleară la rece- 
o ipoteză ce angajează ample cercetări

Agențiile internaționale de presă se ocupă pe larg de rezultatele ex
periențelor efectuate, in. ultimul timp, mai întii in S.U.A., apoi intr-un 
șir de alte țări, privind realizarea fuziunii nucleare la temperatura ca
merei. Pină nu de mult se considera că fuziunea nucleară se poate ob
ține numai in condițiile unor temperaturi de milioane de grade și pentru 
perioade extrem de scurte, de ordinul fracțiunilor de secundă, necesitînd 
instalații deosebit de complicate și costisitoare. In prezent, dacă se ade
veresc primele rezultate, promițătoare, ale fuziunii la rece, se apreciază 
că s-ar putea deschide in fața omenirii perspective' nelimitate, in sensul 
creării unei surse de energie ieftină și practic inepuizabilă.

In același timp, se impun relevate și opiniile care exprimă rezerve, 
urmind ca noi experiențe să confirme sau să infirme in timp valabili
tatea acestei ipoteze.

Publicăm, mai jos, un grupaj de extrase din presa internaționali pe 
această temă.

Omenirea în pragul unei 
descoperiri fundamentale ?Cursa pentru fuziunea nucleară la temperatura mediului ambiant continuă in întreaga lume, iar scepticismul primelor reacții a fost înlocuit de sentimentul, încă incert, că s-ar putea să fie vorba de o descoperire fundamentală — se arată într-o relatare a agenției A.P.A. (Austria).Realizarea fuziunii nucleare la rece, fără ajutorul complicatelor e- chipamente actuale, ar putea însemna soluționarea problemelor energetice ale planetei, o revoluție tehnico- științifică cu efecte tot atît de importante ca cele ale revoluției industriale din secolul al XIX-lea sau ale începutului erei atomice. Intr-adevăr, teoretic, ar fi suficienți numai cîțiva litri de apă grea pentru a a- limenta cu energie un oraș mediu timp de mai multe mii de ani !Cei doi oameni de știință care au provocat actualele dezbateri — Stanley Pons, de la Universitatea americană Brigham Young (statul Utah), și Martin Fleischmann, de la Universitatea din Southampton (Marea Britanie) — afirmă că au reușit să obțină fuziunea efectuind electroliza apei grele (în care atomii de hidrogen sînt tnlocuiți cu izotopul lor. deuteriul), prin intermediul unor electrozi de paladiu și platină.In momentul generării curentului electric — afirmă cei doi cercetători — atomii de deuteriu se concentrează asupra electrodului de paladiu, „luptînd" împotriva forțelor electromagnetice care încearcă să-l separe, pină în momentul în care masa lor devine suficient de mare pentru a declanșa procesul de fuziune, caracterizat prin producerea de energie calorică și neutroni rapizi.Pons și Fleischmann declară că au reușit, cu ajutorul instalațiilor obișnuite de laborator, să obțină patru

a plecat In prima cursăstatornică și atenția pe care tovarășul Nicolae Ceaușetscu, tovarășa Elena Ceaușescu le acordă dezvoltării și înzestrării flotei noastre, îmbunătățirii continue a condițiilor de viață și de muncă ale marinarilor, înfloririi multilaterale a patriei. Totodată, se exprimă hotărîrea echipajului de a îndeplini cu cinste misiunea încredințată. (Agerpres)
cii Populare Mongole la București, Togoociin Ghenden, a oferit vineri o recepție.Au luat parte adjsmcți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și ai altor ministere, activiști de partid și de stat, reprezentanți al unor instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.(Agerpres)
punere in funcțiune a noului puț de extracție au o deosebită importanță pentru îmbunătățirea transportului personalului muncitor, precum șl pentru creșterea capacității de aducere a cărbunelui din subteran la suprafață. In acest fel se creează posibilitatea ca prin noul puț de extracție să se poată transporta din subteran la suprafață o cantitate de cărbune de trei ori mai mare decît se prelua în urmă cu doi ani. (Sabin Cerbu).
șina de aplicat bentițe. Totodată, în execuție se află și alte tipuri de mașini de cusut speciale. Cu aceste utilaje, realizate în premieră la Tîrgu Mureș, numărul sorto- tipodimensiunilor de mașini de cusut industrial ce, poartă marca întreprinderii „Metalotehnica" a a- juns la peste 120. De remarcat că preocuparea pentru imprimarea unui ritm Înalt de Înnoire a producției a făcut posibil ca la această unitate întreaga producție din acest an să fie complet nouă fată de cea realizată in urmă cu un deceniu. (Gheorghe Giurgiu).
suitori cu 112,5 la sută, iar la puțuri cu 120,3 la sută. Cele mal bune rezultate au fost obținute de brigăzile in care lucrează minerii și sondorii Lazăr Ifrim, Gavril Boboloc. Iosif Resetac, Dumitru Păcurar, Tudor Dincă și Ioan Bud. In aceste zile a fost introdus dispozitivul autopășitoare la săparea puțurilor, care duce la o creștere a productivității muncii cu 15 la sută. De asemenea, ca urmare a introducerii unor tehnologii noi, s-au realizat importante economii de materiale, combustibil și energie. (Gheorghe Pârja).

misiune direct*  da la stadionul 
„23 August"

10,00 Telejurnal
10,25 Sub tricolor, aub roșu steag. Ver

suri patriotice, revoluționara (co
lor)

10,35 Teleenclclopedla (color)
20,05 Film artistic (color). „Undeva... 

sub soare"
21,55 Telejurnal
22,05 Nocturnă muzical*  (color)
22,30 închiderea programului

wați de energie pentru flecare watt utilizat la realizarea experienței.Acest proces reprezintă secretul „funcționării" aproape infinite a Soarelui și stelelor. El este inversul fisiunii nucleare, care constă în dezintegrarea atomilor pentru a se produce energie, principiu care se află la baza reactorilor nucleari.In prezent, fuziunea, sub forma ei necontrolată, este folosită la fabricarea bombelor cu hidrogen, in care fuziunea atomilor de hidrogen ce degajează o uriașă cantitate de energie este obținută prin intermediul unei încărcături nucleare.în S.U.A., cercetători de la Universitatea statului Washington și de la Universitatea din Texas au anunțat recent că au ajuns la rezultate asemănătoare cu cele ale Iul Pons și Fleischmann.Totuși, toți acești cercetători rft- mîn circumspecțl și nu exclud posibilitatea ca la originea fenomenului constatat să fie o altă explicație, in afara fuziunii.
Experiențele continuaLa Centrul de cultură științifică „Ettore Majorana", din localitatea siciliană Erice. a avut loc primul seminar consacrat fuziunii nucleare la rece, la care au participat cunoscut! fizicieni din numeroase țări — relatează agenția A.N.S.A. (Italia).Fuziunea la rece nu va prezenta riscuri, dar nici nu va putea fi realizată pe scară comercială decît peste 10 sau 20 de ani, au apreciat numeroși participanți la acest seminar, consacrat în special prezentării de către M. Fleischmann a experienței sale, asupra căreia nu a oferit, totuși. detaliile așteptate.„Nu sînt încă pregătit să răspund amănunțit întrebărilor despre reacția pe care am obținut-o“ — a declarat Fleischmann, subliniind că „nu este vorba de o experiență ușor de realizat, iar cele

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței Voastre in modul cel mai sincer pentru amabiltH mesaj de felicitare și vă adresez, la rindul meu, aceleași bune urări.

BEATRIX
Regina Țărilor de Jo«

IAȘI : Premiere tehniceColectivul de muncă de la întreprinderea de Mașini Agregat și Mașini-Unelte Speciale din Iași desfășoară o vie întrecere socialistă pentru a realiza noi premiere, mașini-unicat, ale tehnicii de virf. Astfel, zilele acestea ei au definitivat toate piesele din componenta manipulatorilor cu programare fixă, care sînt de fapt a treia serie de roboți fabricați la Iași. A- cești roboți sînt folosiți pentru polizarea corpurilor de robinete din oțeluri speciale — între 10—15 ti- podimensiuni cu greutăți de la 5 la 20 kilograme.In acest an. la întreprinderea de Mașini Agregat și Mașini-Unelte Speciale Iași au mai fost realizate și livrate alte noi premiere tehnice : agregate pentru fabricația de boghiuri și frîne pentru mijloacele de transport pe cale ferată (beneficiar întreprinderea Mecanică Nicolina Iași), agregate pentru linii complexe de fabricat ceasuri
BULETIN RUTIER

Recomandări și informații de la Inspectoratul General 
al Miliției — Direcția circulațieSiguranța deplasărilor rutiere reclamă automobiliștilor nu numai respectarea întocmai a regulilor de circulație, ci și o atitudine prudentă, preventivă, capacitate de a anticipa pericole și de a acționa in consecință, oportun și eficient. Și în cazul pietonului, anticiparea se manifestă printr-o asigurare temeinică, prin evitarea traversărilor in preajma unor vehicule staționate, unde vizibilitatea asupra căii rutiere este limitată, prin folosirea în exclusivitate a trotuarelor și marcajelor pie- tonale, menite să confere maximum de siguranță deplasării celei mai numeroase categorii de participant la trafic. Pentru automobiliști, anticiparea înseamnă nu numai o perfectă stare tehnică a mașinii, nu numai cunoașterea „capcanelor" traseului ce urmează a fi străbătut, ci și adaptarea manierei de pilotaj potrivit împrejurărilor, luindu-se în calcul condițiile meteorutiere, specificul și intensitatea traficului pe anumite artere, condițiile geografice pe traseul străbătut, ținuta de drum a mașinii și repartizarea încărcăturii, mediul ambiant și pasagerii etc. In- cepind de la clasicul exemplu, cind apariția unei mingi pe carosabil este urmată aproape întotdeauna de a- ceea a unui copil in fugă, oonducă- torul auto trebuie să deslușească și ceea ce un ochi neexperimentat nu poate distinge, detalii aparent nesemnificative,. dar care in ansamblu caracterizează o anumită situație. La Năsăud, de pildă, un șofer profesionist a anticipat virajul spre stingă fără asigurare al unui biciclist in depășirea căruia se afla și a izbutit să evite astfel accidentul. In localitatea Unirea, județul Alba, un altoon- ducător auto a anticipat, sesizind un grup de copii ce se jucau în vecinătatea șoselei, posibilitatea apariției inopinate a unuia dintre aceștia în fața mașinii. Lucru care de altfel s-a și intîmplat, insă omul de la volan a reușit să oprească la timp. La Galați, un automobilist care depășea un autocamion staționat a sesizat ceva înaintea acestuia și a redus viteza, lucru care i-a dat posibilitatea să oprească oportun la ivirea inopinată a doi copii de virstă preșcolară, care au țișnit brusc pe carosabil Ia cîțiva pași de mașină. Atitudinea nepre

pe care le vom efectua pentru a o confirma necesită încă un mare volum de muncă".Totodată, intîlnlrea de la Erice a permis o confruntare directă între prof. M. Fleischmann și rivalul său, Steven Jones, de la Universitatea din Provo (Utah). Acesta din urmă le-a reproșat Iul Fleischmann și Pons că au întrerupt colaborarea cu el pentru a anunța reușita experienței lor.Confruntarea s-a încheiat, după cum a subliniat directorul Centrului de la Erice, Antonio Zichichi, „cu certitudinea că în ambele experiențe este vorba de obținerea fuziunii la rece. Ceea ce rămâne încă de explicat în experiența lui Fleischmann este dinamica reacției care permite obținerea căldurii, adică a energiei utilizabile".Steven Jones a anunțat că va repeta experiența sa în laboratorul din Gran Sasso,1 de lingă Bologna, în colaborare cu Institutul Italian de fizică nucleară. Motivînd alegerea acestei localități din Munții Apenini pentru experiența pe care intenționează să o efectueze. Jones a afirmat că muntele constituie un paravan natural ideal pentru radiațiile cosmice și prezintă, totodată, un nivel foarte scăzut de radioactivitate naturală. In aceste condiții, experiența va outea fl realizată cu o precizie maximă.Unii cercetători prezenți la Erice preconizează chiar efectuarea unor experiențe in zona vulcanilor Etna si Stromboli, din Sicilia. „Dacă fuziunea nucleară a fost obținută în laborator, ea trebuie să existe șl în natură" — a opinat Enzo Boschi, președintele Institutului de geofizică din Italia.
Confirmări semnificativeLa rindul ei, agenția China Nouă subliniază : Oamenii de știință chinezi au anunțat că au reușit să obțină fuziunea nucleară la temperatura camerei — a informat un purtător de cuvînt al Corporației naționale pentru industria nucleară a Chinei. El a precizat că două echipe de cercetători de la Institutul de chimie și fizică nucleară din cadrul corporației au reușit să detecteze neutroni in cursul a două experiențe efectuate recent.în cadrul uneia din experiențe, s-a făcut electroliza în apă grea cu electrozi de platină și paladiu, iar neutronii au apărut la un interval de 120 de ore.Un rezultat asemănător a fost obținut în timpul unei alte experiențe, 

(beneficiar întreprinderea Mecanică Fină București), agregate capabile să realizeze repere pentru construcția de căi ferate cu o productivitate de 10 ori mai mare de- cit cea clasică și agregate care pot realiza piese în numai un minut, față de o oră în prezent. (Manole Corcaci).
BRĂILA : Îmbunătățirea 
transportului în comunColectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea Județeană de Transporturi Locale Brăila a realizat și depășit, în devans, indicatorii de plan pe primele patru luni, în condițiile în care prestările de servicii pentru populație au cunoscut o creștere cu 15 la sută față <le anul trecut. In această perioadă. zestrea parcului pentru transportul călătorilor, ca și pentru alte prestații, s-a îmbogățit cu noi tramvaie și autobuze de mare capacitate. (Candiano Priceputu).

ventivă a unor părinți care nu se întreabă unde și cum se joacă copiii lor, uneori la ore tîrzii, lăsînd pe seama acestora alegerea timpului și a locului de joacă, este extrem de dăunătoare. De bunele deprinderi pe care copiii și le însușesc Încă de mici depinde în mare măsură comportarea lor și în calitate de partici- panți la trafic.Una din cauzele frecvent generatoare de accidente este necorelarea vitezei autovehiculelor cu întreg ansamblul de elemente ale circulației. Marea majoritate a automobiliștilor înțeleg acest deziderat și rulează preventiv, dar sint și unii care ignorează cerințele deplasării în siguranță, urmările fiind inevitabile. In cele mai multe cazuri excesul de viteză se asociază și cu neatenția in timpul conducerii. La intrarea în localitatea Flămînzi, județul Botoșani, conducătorul autoturismului l-BT-3806 a pierdut controlul mașinii, pilotată cu viteză excesivă în condiții de carosabil umed, după ploaie. Au urmat coliziunea cu parapetul unui pod, a- varierea mașinii și rănirea gravă a 2 copii aflați in autovehicul.Unii automobiliști se avîntă în parcurgerea a sute de kilometri fără oprire, din dorința de a ajunge mai devreme la destinație. Asemenea călătorii devin mai numeroase în perioada concediilor și la sfirșlt de săptămână. Pericolul ațipirii la volan sau al accidentelor datorate neatenției pe fondul oboselii sporește în asemenea împrejurări, mai ales in circulația nocturnă. Supunem atenției conducătorilor auto și pericolul . subaprecierii rigorilor rutiere pe porțțpnjle de șpșea ruAÎ puțin circulate. Chiar dacă intensitatea traficului este temporar redusă, excesul de viteză, „tăierea" curbelor, încălcarea priorității sau depășirile neregulamentare pot avea consecințe ireparabile. Adresăm tuturor automo- biliștllor recomandarea ca înainte de a porni la drum să ia în calcul toate aspectele legate de siguranța deplasării, fără a omite un amănunt : cuplarea centurii de siguranță. Rolul ei în salvarea vieții automobiliștilor și a pasagerilor este de netăgăduit în situații ce nu pot fl întotdeauna anticipate și evitate.
efectuate de o echipă de cercetători care a utilizat electrozi de deuteriu și paladiu.între timp, cercetători de la Universitatea din Beijing au afirmat că au reușit, de asemenea, să realizeze fuziunea nucleară la temperatura camerei.Anterior, precizează agenția, un grup de oameni de știință chinezi își exprimaseră neîncrederea față de informațiile privind realizarea fuziunii la rece.
Sinteza nucleară — sursă 

inepuizabilă de energieNu este exclus ca 1989 să intre în istoria civilizației umane drept anul în care oamenii de știință au descoperit cea mai scurtă cale spre atingerea unui vechi obiectiv — utilizarea sintezei nucleare ca sursă de energie — transmite agenția T.A.S.S. Sub conducerea profesorului Ru- nar Kuzmin, cercetătorii Laboratorului de fizică a corpurilor solide din cadrul Facultății de fizică a Universității din Moscova au confirmat experimentele colegilor americani cu privire la realizarea sintezei nucleare la temperatura camerei.încă din anii 1981—1982, profesorul Kuzmin și docentul Vladimir Vi- soțki au publicat lucrări teoretice în care se arată că există, in principiu, posibilitatea realizării sintezei nucleare la temperatura camerei. „Cind am aflat la sfîrsitul lunii martie despre efectuarea acestor experimente la Universitatea din Utah, am hotârît să le repet imediat" — a afirmat savantul sovietic.în ultimele două săptămtni, Runar Kuzmin, împreună cu cercetătorii Boris Svilkin și Evgheni Saharov au efectuat aproximativ 20 de experimente, care au confirmat posibilitatea sintezei nucleare la temperatusă joasă. „Experimentele sânt surprinzător de simple" — a spus omul de știință. El a explicat că cercetătorii au folosit un vas cu capacitatea de un litru și jumătate, în care au turnat un pahar de apă grea, adăugind sare obișnuită, precum și alte săruri. In cadrul primei serii de experimente, electrozii — catodul și anodul — au fost'fabricați din titaniu și paladiu, apoi ambii din titaniu, in cadrul celei de-a doua serii de experiențe. Prin electrozi a fost transmis un curent. S-a observat încălzirea apel pînă la punctul de fierbere și, cu ajutorul unui detector, s-a înregistrat o eliberare rapidă de neutroni.„Eliberarea neutronilor a fost deț 3 pînă la 5 ori mai mare decît nivelisl de fond obișnuit. Tocmai datorită eliminării de neutroni se poate afirma. cu siguranță, că are loc, intr-adevăr. reacția de sinteză nucleară" — a arătat savantul.Academicianul sovietic Anatoli Logunov a declarat că nu pune la îndoială corectitudinea experiențelor. Este dificil însă de apreciat. în acest moment, dacă reacția va fi avantajoasă din punct de vedere economic pentru obținerea energiei la scară industrială.
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PENTRU ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

PANAMA: După anularea alegerilor generale
Precizări ale Tribunalului electoral

In favoarea încetării experiențelor atomiceWASHINGTON 12 (Agerpres). — într-o scrisoare trimisă Administrației Bush, 165 de membri ai Congresului S.U.A. se pronunță în favoarea unei „încetări reciproce, verificabile a experiențelor nucleare, care ar putea duce pînă în 1995 la încheierea unui tratat de interzicere totală a
experiențelor atomice". Membrii organului suprem legislativ american propun inițierea unor negocieri internaționale, care să asigure bazele științifice ale controlului respectării unui asemenea tratat — relatează a- genția T.A.S.S.

Pentru transformarea bazinului Oceanului Indian 
într-o zonă a păciiNEW DELHI 12 (Agerpres). — La New Delhi s-au desfășurat lucrările unui seminar inițiat de organizația „Unity International" și societatea „Parlamentarii pentru pace", avind ca temă consolidarea păcii și reducerea înarmărilor in regiunea Asiei și Pacificului. Calea spre a- cest obiectiv — s-a arătat în cadrul dezbaterilor — constă în demilitarizarea regiunii și transformarea

bazinului Oceanului Indian într-o zonă a păcii.Ca primă măsură a societății „Parlamentarii pentru pace" este organizarea în acest an a unei campanii de strîngere de semnături pe un apel adresat țărilor din regiune, prin care sînt chemate să reducă cu un ' procent cheltuielile militare și să aloce fondurile astfel eliberate pentru dezvoltarea economică.
Vii proteste în legătură cu intrarea submarinelor 

nucleare americane în portul nipon YokosukaTOKIO 12 (Agerpres). — Intrarea în portul Yokosuka a submarinelor nucleare americane „Louisville" și ..Helena", capabile să transporte rachete de tip „Tomahawk" cu focoase nucleare, a stirnit vii proteste din partea locuitorilor acestui oraș japonez și a ‘organizațiilor democratice din Japonia. în portul Yokosuka, transformat într-una dintre cele mai mari baze maritime militare ale S.U.A. din Pacific, au intrat în a- cest an opt submarine nucleare a- mericane.în protestele înaintate Comandamentului forțelor maritime militare

ale S.U.A., organizațiile democratice cer interzicerea intrării submarinelor nucleare americane în acest port și retragerea lor imediată din arhipelagul nipon.Comitetul japonez pentru apărarea păcii a dat publicității o declarație de protest împotriva intențiilor de a disloca la baza de la Yokosuka portavionul american „Independence" în locul portavionului „Midway", subliniind că acest pas va duce la sporirea potențialului ofensiv al forțelor militare maritime ale S.U.A. în bazinul Pacificului.

CIUDAD DE PANAMA 12 (Agerpres). — Anunțind hotărîrea privind anularea alegerilor generale de la 7 mai. Tribunalul electoral din Panama a acuzat Guvernul S.U.A. și numeroasele personalități străine sosite în țară în calitate de observatori de a fi provocat actuala situație. în comunicatul transmis la posturile de radio și televiziune de președintele Tribunalului electoral, Yolanda Police, se relevă — după cum transmite agenția Efe — că scopul evident al observatorilor internaționali a fost acela de a acredita teza fraudei electorale, pregătită în prealabil de autoritățile americane. Anularea a- legerilor — precizează comunicatul — va contribui la reinstaurarea calmului în țară și la protejarea vieții și bunurilor tuturor cetățenilor panamezi. Agenția citată arată că nu a fost precizată data cînd panamezii vor putea reveni la urne.Pe de altă parte, președintele forului electoral suprem a relevat că în cursul procesului electoral s-au înregistrat „serioase ilegalități", cum ar fi sustrageri de buletine de vot din birourile de resort, „cumpărări" de voturi de către unele partide și, mai ales, lipsa unor acte și documente oficiale care trebuiau să provină de la birourile de vot, ceea ce

a făcut imposibilă proclamarea victoriei vreunuia dintre candidați.Agenția T.A.S.S. arată într-o relatare că situația rămîne încordată în capitala panameză. Participants la demonstrațiile organizate de liderii opoziției s-au confruntat cu forțele de ordine.Candidatul Coaliției de Eliberare Națională (Colina) în alegerile prezidențiale, Carlos Duque, și-a exprimat' regretul — in cadrul unei conferințe de presă — că. din cauza a- mestecului S.U.A. în problemele interne panameze, relațiile dintre cele două țări nu pot fi normalizate dacă guvernul de la Washington incalcă drepturile poporului panamez la autoguvernare, suveranitate și independență. El a arătat, totodată, că în cazul unei victorii, guvernul său va iniția convorbiri asupra soluționării conflictului pe baza respectului reciproc și egalității.Ministerul de Interne și al Justiției din Panama au publicat o listă a ziariștilor străini ce urmează să fie expulzați pentru că au răspîndit în mod deliberat informații false în legătură cu situația reală. Printre aceștia se numără trei corespondenți ai agenției France Presse, doi comentatori ai postului de radio „Vocea Americii". un corespondent al rețelei americane de televiziune C.N.N.
Reacții latino-americane

MOSCOVA

Convorbiri sovieto-americaneMOSCOVA 12 (Agerpres). — Secretarul de stat al S.U.A., James Baker, și-a încheiat vizita la Moscova. în cursul primirii sale de către Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., au fost abordate probleme vizînd relațiile bilaterale și aspecte ale actualității internaționale, inclusiv problemele dezarmării.Mihail Gorbaciov — relatează a- genția T.A.S.S. — l-a informat pe secretarul de stat american despre propunerile pe care U.R.S.S. le va face în cadrul negocierilor de la Viena. Conducătorul sovietic a arătat că U.R.S.S. a hotărît să retragă

unilateral, în anul 1989, de pe teritoriile statelor aliate 500 de focoase nucleare tactice. U.R.S.S. este, de asemenea, gata să retragă în perioada 1989—1991 de pe teritoriile alia- ților săi toate munițiile nucleare in condițiile efectuării unui pas asemănător de către S.U.A.
. ★In cadrul convorbirilor de la Moscova, miniștrii de externe ai U.R.S.S. și S.U.A. au convenit o declarație prin care cheamă la încetarea focului de către părțile în conflict în Liban și își oferă sprijinul pentru soluționarea politică a problemelor acestei țări, ținînd seama de interesele tuturor părților.

Datoria externă—cea mai importantă piedică in calea 
dezvoltării social-economice a statelor

f AGENȚIILE DE PRESĂ^

I
TRANSMIT

LA BUDAPESTA s-au lucrările sesiunii Adunării a R. P. Ungare. în timpul lor deputății forului legislativ suprem au ales noi membri al guvernului, au examinat amendamentele la Constituția țării și la Codul de procedură civilă.
încheiat de Stat lucrări-

DISTRUGEREA UNUI NOU LOT DE RACHETE DE CROAZIERA. Un grup de inspectori sovietici și-a încheiat cea de-a treia misiune la baza N.A.T.O. de la Comiso. Italia, unde au asistat gerea unui nou lot de croazieră capabile să încărcături atomice. In Comiso mai rămîn 64
din la distru- rachete de transporte prezent, la de rachetedin cele 112 instalate initial, urmînd să fie închisă în 1990. bazacon-

TOKIO 12 (Agerpres). — Peste 
5 000 locuitori ai insulelor situate in 
prefectura Okinawa au organizat o 
acțiune de protest la aflarea știrii 
că de aproape un sfert de secol o 
bombă americană cu hidrogen se 
află in apele mării, la 130 km de o 
insulă locuită din arhipelagul

Ryukyu. Manifestanții au subliniat 
prezența de 24 de ani a pericolului 
poluării nucleare si și-au pus în
trebarea de ce S.U.A. nu au inform 
mat Japonia despre acest accident, 
în condițiile in care cele două țări 
se consideră state aliate pe baza 
unui acord de securitate bilaterală.

LIMA 12 (Agerpres). — într-o declarație, difuzată de Ministerul peruan al Relațiilor Externe în numele guvernelor țărilor latino-americane membre ale „Grupului celor opt", privind situația creată în Panama după alegerile generale de Ia 7 mai, este reafirmată necesitatea respectării principiului neintervenției in treburile interne ale altor state și dreptului’popoarelor de a decide libere propria cale de dezvoltare. Documentul exprimă hotărîrea „Grupului celor opt" de a acționa pentru apărarea și consolidarea instituțiilor democratice în regiune — transmite agenția Prensa Latina.Declarația a fost distribuită la Națiunile Unite.

MANAGUA 12 (Agerpres). — Un apel către partidele politice latino- americane pentru a apăra dreptul Republicii Panama la autodeterminare și respectarea suveranității sale față de acțiunile de amestec în treburile sale interne a fost lansat, la Managua, de ministrul de interne al Republicii Nicaragua, Tomas Borge, în calitatea sa de vicepreședinte al Conferinței Permanente a Partidelor Politice din America Latină (C.O.P.P.A.L.). Numai poporul panamez trebuie să-și decidă propriul destin, a spus Borge, exprimîndu-și convingerea că țările Americii Latine vor fi solidare cu poporul din Panama, cu drepturile sale inalienabile.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în Comitetul pentru problemele sociale al Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC), reprezentantul Poloniei a declarat că criza legată de datoriile externe a ajuns la dimensiuni atît de mari încît toate părțile interesate, inclusiv creditorii și organizațiile financiare internaționale, trebuie să ia măsuri neîn- tirziate pentru a preveni urmările grave posibile. După părerea reprezentantului polonez, datoria externă a devenit cea mai importantă piedică în calea dezvoltării sociale a statelor — relatează agenția P.A.P. Serviciul datoriilor externe a determinat in ultimii ani Polonia să reducă simțitor importurile și investițiile — a arătat vorbitorul.

GENEVA 12 (Agerpres). — Directorul general al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), Ives Berthelot, a cerut statelor industrializate să ofere cel puțin 0,2 Ia sută din produsul lor național brut (P.N.B.) pentru sprijinirea eforturilor economice ale țărilor cel mai puțin dezvoltate din lume. Această cerință este conținută într-un . raport anual ce urmează a fi prezentat la apropiatul seminar al U.N.C.T.A.D. de la Geneva, unde șe vor întilni reprezentanți ai statelor creditoare și ai unora din cele 41 de țări cel mai puțin dezvoltate. Ives Berthelot insistă în raportul menționat asupra necesității ca țările dezvoltate să contribuie la reducerea dezechilibrelor economice ale țărilor sărace, consecință directă a datoriilor lor externe.

LA BEIJING au avut loc vorbiri între premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Li Peng, si președintele Iranului. Seyed Aii Khameney, consacrate examinării modalităților de lărgire a cooperării dintre cele două țări în domeniile economic. comercial, științific, tehnologic si cultural.RESPINGERE. Comitetul pentru căi și mijloace al Camerei Reprezentanților a S.U.A. „planul de salvare" i instituții de economii populare, prezentat de administrația Bush. Pentru consolidarea pozițiilor acestor instituții, care trec printr-o gravă criză financiară, administrația americană a propus 50 miliarde dolari. Programul urmează să fie aplicat in anii 1989—1991.

a respins a rețelei de i si credit

împotriva modernizării rachetelor cu rază scurtăHAGA 12 (Agerpres)? — Premierul Olandei, Ruud Lubbers, apreciază că „nu va fi ușor să se găsească o soluție de către N.A.T.O. problemei armelor nucleare cu rază scurtă", dar susține că există „voința politică de a o găsi". Această declarație — nu prea încurajatoare, potrivit agenției A.N.S.A. — a fost făcută de Lubbers la postul de radio național olandez, după convorbirile avute la Washington cu președintele George Bush și cu alți conducători americani.

BONN 12 (Agerpres). — Secțiunea vest-germană a mișcării „Medicii lumii pentru preîntimpinarea unui război nuclear" a dat publicității mesaje adresate președintelui și cancelarului federal al R.F.G. în legătură cu planurile N.A.T.O. privind modernizarea rachetelor nucleare tactice. Pronunțîndu-se împotriva acestor planuri, autorii mesajului relevă că orice conflict nuclear în Europa, inclusiv din câuza greșelii oamenilor sau unor defecțiuni tehnice, ar duce la o catastrofă ireversibilă în fața căreia medicina rămîne neputincioasă.
Franța a efectuat o nouă experiență nucleară 

subterană în atolul Mururoa
Unica rațiune a continuării de către guvernul francez 

a acestor explozii este legată de punerea la punct a unor 
noi arme — declară ministrul neozeelandez 
pentru dezarmare și controlul armamentelorPARIS 12 Agerpres). — Franța a efectuat, vineri, o nouă experiență nucleară subterană în atolul Mururoa din sudul Pacificului, in pofida protestelor și cererilor statelor din regiune de a se pune capăt unor ast-

★WELLINGTON 12 (Agerpres). — Referindu-se la noua experiență nucleară subterană efectuată de Franța în atolul Mururoa. ministrul neozeelandez pentru dezarmare și controlul armamentelor, Fran Wilde, a declarat că unica rațiune a continuării de către guvernul francez a acestor explozii este legată de punerea la punct a unor noi arme —

fel de teste. Explozia, avînd o putere de 15 kilotone și reprezentind cea de-a 104-a din 1975 și pînă în prezent, a fost înregistrată de seismografe din Australia și Noua Zee- landă.
★relatează agenția China Nouă. Adăugind că efectele pe termen lung asupra mediului înconjurător ale acestor explozii nucleare constituie o mare preocupare pentru popoarele din regiune, ministrul a subliniat necesitatea ca toate statele să se implice in procesul dezarmării nucleare.

Noi militari americani au fost trimiși în zona de sub controlul 
S.U.A. a Canalului PanamaWASHINGTON 12 (Agerpres). — Președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat, intr-o conferință de presă, că a hotărît trimiterea a încă 2 000 de militari americani în' zona de sub controlul S.U.A. a Canalului Panama — transmit agențiile de presă. Președintele a motivat această decizie prin necesitatea „protejării cetățenilor americani" din zonă în situația încordată intervenită în urma recentelor alegeri din Panama. Observatorii politici a-

preciază însă că, în fapt, este vorba de exercitarea unor noi presiuni a- supra Republicii Panama, mai ales că șeful executivului american a a- dăugat că menține sancțiunile economice împotriva acestei țări.Agențiile Taniug și T.A.S.S. menționează că, încă înainte de anunțarea deciziei prezidențiale, unele unități militare americane fuseseră puse în stare de alarmă pentru a fi trimise în zona Canalului Panama, unde se află deja 10 000 de soldați ai S.U.A.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban • O nouă reuniune extraordi
nară la nivel înalt a Ligii Arabe * Consultări ale membrilor 

Consiliului de Securitate al O.N.U.BEIRUT 12 (Agerpres). — în ultimele 24 de ore, situația din Liban s-a caracterizat prin calm, după convenirea noului acord de încetare a focului, în cursul zilei de joi. Au fost semnalate doar cîteva încălcări nesemnificative ale acestui acord. Secretarul general adjunct al Ligii Arabe, Lakhdar Ibrahimi, care se află la Beirut în fruntea unei delegații a organizației panarabe, a a- nunțat că încetarea focului se referă numai la ostilitățile pe uscat și nu acoperă zona de coastă. El a chemat părțile în conflict să coopereze în eforturile de găsire a unei reglementări.în același timp, membrii delegației Ligii Arabe au' continuat contactele cu oficialitățile libaneze, fiind discutate propunerile privind amplasarea grupului de observatori arabi și crearea unui comitet de securitate.Pe de altă parte, avioane militare israeliene au reluat zborurile de recunoaștere în spațiul aerian al Libanului.

TUNIS 12 (Agerpres). — Secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, a anunțat că reuniunea extraordinară la nivel înalt a organizației se va desfășura în zilele de 23 și 24' mai la Casablanca, in Maroc, informează agențiile de presă, citind postul de radio Tunis. Agenda de lucru a reuniunii cuprinde probleme ce privesc criza libaneză, situația palestinienilor din teritoriile ocuDate, evoluția negocierilor de pace dintre Iran și Irak, precum și raporturile dintre statele arabe.NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — La New York au avut loc consultări ale membrilor Consiliului de Securitate în cadrul cărora secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a prezentat rapoarte a- supra situației din Orientul Mijlociu, cu accent asupra Libanului și teritoriilor arabe ocupate, a situației din Namibia și a operațiunilor Grupului de Asistență al O.N.U. pentru perioada de tranziție (U.N.C.T.A.D.).

i
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În sprijinul intensificării cooperării economice 

intre țările membre ale mișcării de nealiniereHARARE 12 (Agerpres). — în capitala Republicii Zimbabwe s-a încheiat cea de-a șasea reuniune a grupului țărilor coordonatoare ale programului de acțiune pentru colaborare economică in cadrul mișcării de nealiniere. Participanții s-au pronunțat în favoarea lărgirii cooperării și unirii eforturilor pentru instaurarea unei noi ordini econo

mice internaționale. Documentul a- doptat la sfîrșitul întîlnirii subliniază că în interdependența in care se află lumea contemporană o problemă majoră globală, cum este cea a instituirii unei noi ordini economice nu poate fi realizată fără un dialog constructiv și fără participarea tuturor statelor.
ATENA

Suspendarea activității parlamentului elen
Decizie întîmpinată cu Insatisfacție de partidele de opozițieATENA 12 (Agerpres). — Primul- mlnistru al Greciei, Andreas Pa- pandreu, a anunțat hotărîrea de a suspenda activitatea parlamentului*  cu mai mult de două săptămâni înainte de încheierea oficială a mandatului activității forului legislativ al

tării, în perspectiva alegerilor generale de la 18 iunie a.c.Decizia a fost întîmpinată cu Insatisfacție de partidele de opoziție, mai ales ca urinare a faptului că nu s-au încheiat lucrările comitetului parlamentar special de anchetă în scandalul financiar-politic reprezentat de cazul bancherului Koskotas.
I

Fermă condamnare a politicii de represiune 
a autorităților sud-coreenePHENIAN 12 (Agerpres). — La Phenian a avut loc o reuniune comună a delegațiilor R.P.D. Coreene la convorbirile Nord-Sud, în cursul căreia au fost condamnate autoritățile sud-coreene pentru politica lor de represiune împotriva personalităților democratice. Cu acest prilej a fost condamnată în termeni fermi arestarea reverendului Moon Ik Hwan la întoarcerea la Seul, după vizita efectuată în R.P.D. Coreeană. S-a relevat că autoritățile de la Seul trebuie să permită desfășurarea pe toate planurile a dialogului pentru reunificarea Coreei, inclusiv la nivel neguvernamental, informează agenția A.C.T.C.

Demonstrație studențească 
la KwanjuSEUL 12 (Agerpres). — Peste 5 000 de studenți sud-coreeni au ocupat principalele străzi ale orașului Kwanju, protestînd împotriva uciderii unui student cercetat de poliție pentru presupusă activitate comunistă. După cum transmite agenția China Nouă, demonstranții au cerut condamnarea celor care l-au torturat pe studentul respectiv. Sursa menționată subliniază că acest caz a produs o vie emoție în rîndul populației sud- coreene.

I

CUI ÎI E FRICĂ DE DENUCLEARIZAREsau implicațiile crizei interatlanticeîn timp ce imensa majoritate a populației globului, toate conștiințele înaintate ale planetei se ridică in apărarea dreptului suprem la viață, la pace al fiecărei ființe umane, socotind, pe bună dreptate, că nu poate fi cerință mai arzătoare decît lichidarea mijloacelor de luptă nucleare, în primul rind din Europa, unde se află cea mai mare concentrare de astfel de mijloace, perspectiva denuclearizării provoacă, pur și simplu, coșmaruri celor ce sînt prizonierii doctrinelor militare de tipul descurajării nucleare. Este mai mult decît un paradox, este o situație frizind de-a dreptul absurdul, care a- rată unde poate duce un mod de gîndire potrivit căruia menținerea armelor celor mai inspăimîntătoare cunoscute vreodată în istorie ar constitui singura garanție reală a păcii.în cuvîntarea rostită ieri de tovarășul N1COLAE CEAUȘESCU la marea adunare populară din municipiul Drobeta-Turnu Severin, reamintindu-se de unii pași realizați in direcția diminuării primejdiei nucleare, respectiv încheierea acordului sovieto-american privind înlăturarea rachetelor cu rază medie de acțiune — ceea ce reprezintă însă un procent foarte mic dijj totalul armelor nucleare, rămînînd, în continuare, stocuri uriașe, în măsură să distrugă de cîteva ori întreaga omenire — se arată, pe bună dreptate, că după acești primi pași era de așteptat să se meargă înainte. „Din păcate, se subliniază in cuvîntare, se pare că unii s-au speriat de perspectiva dezarmării, a pierderii ciștigurilor de pe urma politicii de înarmare, dar și a posibilităților politicii de șantaj nuclear, a politicii de forță și dictat — și, de fapt, au început să dea înapoi".Totul a pornit, cum se știe, de la

poziția guvernului vest-german favorabilă amînării proiectatei modernizări a rachetelor cu rază scurtă de acțiune (sau tactice) staționate în R.F.G. și acceptării propunerii țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia de a organiza neîntârziat negocieri în vederea reducerii la niveluri paritare tot mai scăzute a tuturor rachetelor tactice staționate în Europa, pînă Ia deplina lor eliminare. într-adevăr, într-o zonă relativ restrînsă, cu o lățime de numai 200 km, din centrul continentului, pe lingă aproape 7 500 proiectile nucleare de artilerie (cu raza de acțiune pină la 35 km) și mii de mine cu încărcături nucleare, se află, în continuare. circa 1 750 instalații de lansare a rachetelor nucleare tactice (cu raza pînă la 500 km), care, după eliminarea rachetelor nucleare intermediare (cu raza de acțiune între 500 și 5 500 km), au căpătat un caracter puternic destabilizator. în fant, dacă proiectele de modernizare a rachetelor nucleare tactice ar fi duse la capăt, puterea lor de distrugere ar crește de cîteva ori fată de cea actuală, ceea ce ar anula complet, cum se relevă în cuvîntarea de ieri a șefului statului român, efectele reducerii armelor cu rază medie de acțiune, realizîndu-se o forță nucleară suplimentară peste cea care a fost înlăturată !în poziția pe care au adoptat-o autoritățile de la Bonn au ținut, desigur, seama de un curent tot mai larg de opinie în rindurile propriei populații, de o realitate de neocolit exprimată sugestiv de „STUTTGAR- TER ZEITUNG" în formula : „cu cit 
raza de acțiune a rachetelor este 
mai mică, cu atît este mai mare pe
ricolul pentru R.F.G.“, în sensul că rachetele respective vor exploda chiar pe teritoriul vest-german, cu toate consecințele catastrofale ce ar decurge de aici. S-ar putea lua în

considerare și părerea fostului șef al serviciilor de informații ale armatei R.F.G., Elmar Smeling (într-un articol de răsunet publicat de săptă- mînalul „DER SPIEGEL"), privind creșterea scepticismului față de calculele experților atlantici potrivit cărora N.A.T.O. ar putea înregistra succese într-o e- ventuală confruntare militară prin folosirea „limitată" și „se
lectivă" a armelor nucleare, îrt prezent mulți militari din conducerea Bundeswehrului fiind convinși că aceste arme staționate în Europa au devenit lipsite de semnificație din punct de vedere militar, respectiv că ele nu ar putea asigura, nici de o parte, nici de alta, up deznodămînt victorios în eventualitatea unui conflict — deși, evident, pentru populația civilă ele reprezintă o uriașă primejdie. în fond, asemenea considerente se constituie într-o categorică negare a doctrinei „ripostei fle
xibile", care prevede, in eventualitatea unui conflict, utilizarea, în funcție de împrejurări, fje a armelor convenționale, fie a celor nucleare ; or. după eliminarea rachetelor nucleare intermediare, rachetele tactice dobîndesc, în prezent, pentru adepții acestei doctrine, un rol> eăențial — de unde și insistențele tot mai apăsate în ce privește necesitatea modernizării și sporirii numărului lor — necesitate pe care Bonnul o contestă. Pot fi la mijloc și rațiuni de ordin electoral în perspectiva scrutinului parlamentar de anul viitor din R.F.G. Indiferent de motivații, decizia Bonnului a alarmat în cel mai înalt grad Washingtonul și Londra, care au respins categoric orice negocieri asupra armelor nucleare tactice, ca și posibilitatea denuclearizării continentului european. S-au făcut auzite voci care au avertizat că denuclearizarea continentului ar reprezenta „un dezas

tru" (?!) pentru Pactul Atlantic, că 
„nimeni nu-și poate aroga dreptul 
să adopte decizii unilaterale care 
afectează strategia nucleară a 
N.A.T.O", că „tripla opțiune zero" ar fi o „capcană" și că ideea negocierilor în domeniul rachetelor tactice „nu trebuie admisă cu nici un 
chip".Declarațiilor publice de acest fel li s-a adăugat o activitate diplomatică febrilă, concretizată în cel puțin o duzină de contacte bilaterale la nivel ridicat în ultima perioadă (vizita unor emisari vest-ger- mani la Washington pentru a da explicații — neacceptate ; vizita premierului britanic la Bonn pentru a tine „predici" — respinse ; vizita, în aceeași capitală, a primului- ministru al Olandei pentru a pleda în favoarea unei soluții de compromis ; vizita primului-ministru al Italiei la Londra și vizita primului-ministru al Norvegiei în S.U.A. în același scop etc., etc.). Concomitent, la diverse eșaloane ale Consiliului a- tlantic, principalul organism politic al alianței, au loc intense consultări, în acest continuu du-te-vino, partizanii „intransigenței nucleare" nu au dat vreun semn că ar intenționa să-și modifice pozițiile, în contrast cu declarațiile unor țări ca Belgia, Danemarca, Norvegia, Italia, Spania, Grecia, care, alăturîndu-se punctului de vedere vest-german, par tot mai înclinate spre ideea tratativelor măcar pentru reducerea, dacă nu eliminarea arsenalelor de rachete tactice. într-adevăr, nuanțîndu-și pozițiile inițiale, cancelarul vest-german a declarat că nu se pune chestiunea înlăturării cu desăvîrșire a armelor nucleare din Europa, ci a unei diminuări treptate a numărului lor, ceea ce se poate însă realiza numai pe calea tratativelor, idee la care, cu excepțiile amintite, se ralia

ză acum majoritatea țărilor atlantice, intr-o formă sau alta. Practic, 
„s-a creat o veritabilă, coaliție de 
țări favorabile negocierilor", coaliție opusă taberei .celor ce nici nu vor să audă de așa ceva, aprecia agenția France Presse. Unii observatori nu ezită chiar să vorbească de o „revoltă" împotriva poziției de hegemonie în sînul alianței a țărilor cel mai puternic înarmate și, în același timp, neexpuse — în virtutea situării lor geografice — efectelor imediate ale unei eventuale folosiri a rachetelor tactice. R.F.G. pur și simplu nu mai este dispusă să fie prizoniera „că
mășii de forță" a N.A.T.O., comenta 
o ziaristă britanică atitudinea Bonnului, atitudine larg împărtășită în sînul alianței. Pe de altă parte. Washingtonul rămîne neclintit, într-o recentă convorbire telefonică transoceanică cu cancelarul vest- german președintele S.U.A. reafir- mînd opoziția categorică față de ideea tratativelor, în timp ce ambasadorul american la Bonn a fluturat amenințarea retragerii trupelor a- mericane din Europa occidentală dacă se merge pe linia renunțării la rachetele tactice. Căutind o explicație la această atitudine intransigentă, revista „Time" consideră că, pronunțîndu-se pentru menținerea cu orice preț a rachetelor, S.U.A. urmăresc, în ultimă instanță, să mențină R.F.G. legată de carul politicii atlanțice și să o împiedioe să adopte un curs mai independent în viața internațională.Oricum ar fi, „disciplina de bloc" pare serios afectată, așa cum o demonstrează și un șir de declarații semnalate în ultimul timp. Președintele fracțiunii creștin-democrate din Bundestag, Alfred Dregger, a exclus, astfel, posibilitatea renunțării la negocieri, care prezintă „un interes vi
tal pentru însăși existența R.F.G.", îp timp ce președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Liber-De- mocrat, Wolfgang Mischnick, și-a exprimat regretul că „unii aliați nu 
apreciază corespunzător situația deo
sebită a R.F.G., pe teritoriul căreia 
se află staționate, in principal, sis
temele cu rază scurtă, în timp ce 
Bonnul a ținut seama, la vremea res

pectivă, de interesele altor țări, cind 
s-a pus problema eliminării rachete
lor cu rază medie". Iar cunoscutul expert în materie de dezarmare al Partidului Social-Democrat, Egon Bahr, nu a făcut un secret din opinia că „N.A.T.O., atît de activă cind 
e vorba de propuneri de reinarma- 
re, se dovedește incapabilă de a pro
mova o politică de dezarmare și de 
a reacționa coerent in 'fața unei si
tuații internaționale in schimbare, 
ceea ce va duce la prima sa criză pro
fundă". Și mai tranșante au fost concluziile purtătorului de cuvînt adjunct al fracțiunii parlamentare al aceluiași partid, Wilfried Penner, potrivit căruia alianța atlantică apare tot mai mult ca „o fosilă a mi
litarismului". Pînă și fostul conducător al delegației americane la tratativele pentru eliminarea rachetelor cu rază intermediară de acțiune, Pau] Nitze, a atras atenția asupra 
„pericolelor pe care le prezintă res
pingerea negocierilor de către par
tea americană", subliniind că reducerea disparităților existente în domeniul rachetelor nucleare tactice ar fi în avantajul Occidentului și men- ționînd, totodată, cît de important este „să nu se irosească prilejul unei 
îmbunătățiri a relațiilor Est-Vest" pe plan militar.Panica stîrnită la simpla menționare a posibilității unor negocieri în rîndul celor ce nu se pot împăca cu ideea eliminării armelor nucleare din Europa nu face decît să confirme realismul unor asemenea aprecieri. Popoarele sînt tot mai conștiente de caracterul nefast al mentalităților retrograde, care mizează pe factorul nuclear, ignorînd adevărul elementar că, departe de a întări securitatea, armele de orice fel, in primul rînd cele atomice, de care se cramponează nostalgicii politicii de bloc, o subminează în modul cel mai grav. Ultimele evoluții interatlantice vin să dovedească,’ mai presus de orice, cît de anacronice au devenit blocurile militare, emanație directă a acestor mentalități, relicve ale războiului rece, sortite inevitabil dispariției.

Romulus CAPLESCU

a din repre-
LA LUANDA se va desfășura intre 30 mai și 6 iunie cea de-a V-a Conferință generală Poolului agențiilor de presă țările nealiniate. Delegații,zentînd 40 de agenții din Africa, Asia și America Latină, vor examina cooperarea dintre țările membre în domen’ul presei. înainte de începerea reuniunii va avea loc ședința comitetului de coordonare, care conduce activitatea Poolului în perioada dintre conferințele generale.
CAMPANIA DE LUPTA ÎMPO

TRIVA LĂCUSTELOR DE DESERT 
— flagel ce afectează multe state 
africane — se desfășoară neîntre
rupt în Senegal, pe baze organiza
torice la nivel național. Astfel, la 
Dakar au loc lucrările organisme
lor reunite de luptă antiacridiană din 
opt zone ale țării. Strategia -acestor 
adevărate comandamente constă in 
identificarea și eliminarea „ciumei 
verzi" prin mijloacele cele mai a- 
decvate. In această campanie, Se
negalul, ca și alte state africane, 
primește sprijinul Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.).PRIMUL ZBOR DE TESTARE A NOII RACHETE BALISTICE INTERCONTINENTALE AMERICANE „MIDGETMAN" A EȘUAT. Racheta a explodat în aer chiar la începutul zborului. Potrivit planurilor, forțele armate ale S.U.A. ar urma să fie echipate cu oel puțin 500 rachete Midgetman — cu sau două focoase nucleare. unulLA BUKAVU, localitate situată în estul Zairului, a luat sfîrșit cea de-a doua sesiune specială a Adunării generale a țărilor membre ale Comunității Marilor Lacuri in problemele dezvoltării sectorului energetic. Reprezentanți din Burundi. Ruanda și Zair au dezbătut aspecte legate de extinderea conlucrării în vederea valorificării resurselor energetice, factor de bază pentru progresul economic.țIN GRAV ACCIDENT s-a produs la mina auriferă Kloof, din a-, propiere de Johannesburg, în urma căruia șase mineri și-au pierdut viața. După cum a anunțat un reprezentant al corporației „Gold Fields of South Africa", accidentul a survenit ca urmare a prăbușirii construcției metalioe din galerie.
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„TUTUNUL ESTE DEOSEBIT DE NOCIV PENTRU SĂNĂTATE" — acest text va trebui să apară scris pe toate pachetele de țigări, țigarete și tutun prelucrat din Italia, ca urmare a aprobării de că-' tre Comisia parlamentară pentru problemele industriei a unor prevederi în materie. De asemenea, producătorii vor trebui să specifice pe pachetele de țigări conținutul de nicotină și de gudroane. Totodată, este interzisă — in baza noii decizii — propaganda publicitară în favoarea tutunului.BILANȚ S.I.D.A. IN JAPONIA. 
Potrivit unui raport al Ministerului 
nipon al Sănătății si Asigurărilor 
Sociale dat publicității la Tokio, nu
mărul îmbolnăvirilor de S.I.D.A. si 
al purtătorilor acestui virus crește. 
Numărul total al cazurilor de 
S.I.D.A. in Japonia se ridică la 103 
și al purtătorilor la 1 104. In prime
le 4 luni ale acestui an s-au înregis
trat 6 noi îmbolnăviri și 39 de noi 
purtători. Totodată s-au înregistrat 
61 de cazuri mortale.UN PUTERNIC INCENDIU a izbucnit vineri în tunelul Brenner care leagă orașul italian Bolzano de Innsbruck (Austria). Potrivit unui prim bilanț, doi muncitori italieni au murit carbonizați, iar alți doi au suferit grave arsuri. Incidentul s-a declanșat în urma unui scurtcircuit la sistemul de iluminare a tunelului. Traficul prin tunel a fost blocat. form;ndu-se o coloană de automobile de circa 5 km.METANOL... IN LOC DE BEN
ZINĂ SAU MOTORINA. In urma 
unor experiențe pe care specialiștii 
niponi le efectuează din anul 1986, 
s-a apreciat că metanolul va concu
ra într-un viitor apropiat benzina 
și motorina, fiind un combustibil 
adecvat din punct de vedere ecolo
gic la motoarele de autocamioa- 

Ș-a stabilit că motoarele de
autocamioane care funcționau ne 
bază de metanol au emis în atmo
sferă de șase ori mai puțini oxizi de 
azot decît cele pe bază de benzină. 
In cazul folosirii metanolului în loc 
de motorină toxicitatea gazelor de 
eșapament se reduce de trei ori.
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