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ÎN ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR 

MUNCII DIN AGRICULTURĂ

0 amplă dezbatere democratică, 
gospodărească pentru valorificarea marilor 
rezerve de creștere a eficientei economiceîn aceste zile, în unitățile agricole ie desfășoară adunările generale ale oamenilor muncii din agricultură — foruri supreme de conducere democratică a întregii activități. A- dunările — precedate de adunările organizate la nivelul formațiilor de muncă — sînt chemate ca, în spiritul orientărilor și indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să facă o profundă și exigentă analiză a activității desfășurate anul trecut, să dezbată și să aprobe sar-, cinile ce revin unităților agricole din planul de dezvoltare a agriculturii pe 1989. Totodată, adunările generale aprobă programul de măsuri politico-organizatorice și teh- nico-economice menite să ducă la realizarea și depășirea producțiilor prevăzute pentru acest an. Este deci un moment de bilanț, de calcul gospodăresc al posibilităților de a spori în acest an și în anii viitori producțiile agricole și eficiența acestora în toate sectoarele.Semnificația aparte a actualelor adunări generale constă în aceea că ele au loc in anul in care sp împlinesc patru decenii de la istorica rezoluție a Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român privind trecerea la înfăptuirea cooperativizării agriculturii, perioadă care, prin rezultatele obținute în sporirea considerabilă a producției agricole, in modernizarea satului românesc și creșterea nivelului de trai al țărănimii, a confirmat justețea politicii agrare a partidului nostru. De asemenea, adunările • generale se desfășoară la începutul unui an ho- tăritor pentru înfăptuirea sarcinilor actualului cincinal, a mărețelor o- biective stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, an în care, așa cum sublinia secretarul general al partidului, trebuie să se realizeze cele mai mari producții din istoria agriculturii noastre, astfel incit țărănimea să poată cinsti cu cele mai a- lese fapte de muncă marile evenimente politice ale acestui an.Recentele măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, avind ca scop perfecționarea sistemului de retribuire în acord global în cooperativele agricole, constituie o nouă dovadă a preocupării constante a conducerii partidului pentru creșterea continuă a produc

40 DE ANI DE LA ÎNCEPEREA COOPERATIVIZĂRII 
/ AGRICULTURII ÎN ȚARA NOASTRĂ ,
Sediul cooperativei agricole de producție din comuna Drăgoiești. județul Ialomița. Stăm în jurul unei mese împreună cu 7 cooperatori și cu președintele acestei unități, Ion Baciu. Timp de o oră ni se derulează, ca intr-un film impecabil, istoria densă a acestei cooperative, a vieții oamenilor de aici ; ni se înfățișează, prin scurte secvențe, pline de semnificații fiecare, drumul de la foarte puțin la foarte mult. In discuție revine, ca un laitmotiv, acea idee atît de simplă și de limpede, potrivit căreia pentru a ciștiga mult (și oamenii de aici ciștigă. nu glumă !) trebuie să muncești mult (și la C.A.P. — Drăgoiești se muncește mult, nu glumă !). Ascultindu-i, notind cifre care dau contur fizionomiei economice a acestei unități. ni s-a impus o comparație, care nu e deloc forțată — aceea cu un școlar silitor, excepțional la învățătură și în toate celelalte privințe, care trece nebăgat în seamă, trăindu-și viata lui de sirguință și modestie. Așa ne apare și cooperativa din Drăgoiești. Pînă acum cîțiva ani în urmă, dacă mergeai în județul Ialomița ți se vorbea cu mîndrie și stăruință despre cooperativele din Gheorghe Doja, de la Grindu sau de la Gîrbovi ; de cea din Drăgoiești — nu ! Dar cooperativa din Drăgoiești muncea și creștea din muncă, acumula experiență și avere, iar oamenii își aduceau prosperitatea în casele lor. Dumitru Coman. de exemplu, sau Marin Alexandru, de față la discuția noastră, sînt pensionari, vorbesc cu căldură, cu emoție, ex- primînd satisfacția lor. a tuturor oamenilor din comună, despre recentele măsuri adoptate din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. de mărire a fondului de cereale si legume destinate retribuirii in natură.— De fapt — spune bătrînul Dumitru Coman — noi cîștigam bine și pînă acum. Eu. deși sînt pensionar, trecut de 73 de ani, șl ca mine sînt încă peste o sută de oameni. încă muncesc, după puterile mele. Am realizat peste 100 de norme si am primit suficient atît in contul pensiei, cît și pentru munca mea în acord global. Sint foarte mulțumit.Reținem deci că pensionarii Dumitru Coman și Marin Alexandru. și ca ei încă peste o sută de

țiilor agricole și, pe această bază, a nivelului de trai al țărănimii, obiective de cea mai mare importanță ale noi revoluții agrare. Noile măsuri stabilite de Comitetul Politic Executiv prin care se prevede mărirea fondului de retribuire în natură la grîu, porumb și legume, ca și asigurarea pentru toți membrii cooperatori care participă efectiv la muncă, pentru membrii de familie aflați în întreținerea acestora, precum și pentru pensionarii C.A.P. a 150 kg de griu și 150 kg de porumb destinate consumului alimentar și furajării a- nimalelor vor găsi un larg ecou in rindul țărănimii, stimulînd și mai puternic cointeresarea, spiritul de ordine și disciplină in vederea obținerii unor producții vegetale și animale tot mai mari.Ca și în celelalte domenii ale economiei, autoconducerea și autoges- tiunea trebuie să se afirme cu putere atît în agricultura de stat, în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, cit și în cooperativele agricole de producție, ceea ce presupune ca întreaga activitate din agricultură să fie organizată pe principii economice, astfel încît producțiile- record prevăzute a se obține în a- cest an să fie realizate în condiții de înaltă productivitate și cu cheltuieli cit mai reduse. Tocmai de aceea, esențial este ca pretutindeni, în toate unitățile agricole, adunările generale să se desfășoare intr-un spirit de înaltă exigență și combativitate. să dezbată deschis, cu responsabilitate, principalele probleme ale îmbunătățirii activității productive, să declanșeze o mobilizare generală în măsură să asigure dezvoltarea acestei ramuri corespunzător marilor posibilități de care dispune. Cerințelor impuse de progresul sigur și ferm al tuturor ramurilor economiei naționale.Tot mai multe sînt exemplele ce demonstrează că există o foarte bogată experiență în funcționarea sistemului democratic în conducerea agriculturii. In toat'e unitățile unde el funcționează în mod corespunzător. se găsesc soluții pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de îndeplinirea sarcinilor de plan, se pun în valoare în mod concret rezervele care există în fiecare zonă agricolă. Condiția pentru a se realiza acest lucru este ca dezbaterile să fie întemeiate pe o prezentare exactă, corectă, fără omisiuni și fără a- daosuri, ast'fel încît toți cooperato

bătrîni, muncesc încă, după puterile lor. O fac cu poftă, o fac pentru că în felul acesta au sentimentul că sint utili satului lor. că altfel omul nu poate trăi. De fapt, aici tot satul muncește.— Sint doar șapte pierde-vară — spune președintele. In rest, toți muncesc, și bătrinii. și oamenii in putere, chiar și școlarii. în orele de răgaz lăsate de învățătură ; primarul comunei. președintele C.A.P.-uIui. toate cadrele de conducere, tot personalul cu îndatoriri
„Cu cit adăugăm mai mult 

la averea comună, 
cu atit mai mult avem fiecare^

Cu țăranii cooperatori din Drăgoiești-lalomița 

despre munca pentru întărirea proprietății socialiste, 
despre stimulentele pentru o activitate cit mai bună

administrative din cooperativă sau de la primărie au angajat in acord global diferite culturi. Pentru că știm cu toții că — este limpede acest lucru ! — cu cit adăugăm mai mult la averea comună, cu atit mai mult avem fiecare.— Nu se poate fără muncă stăruitoare. în agricultură — intervine în discuție și cooperatorul Vlad Androne. Și iată că munca îți este răsplătită. Am luat anul acesta, împreună cu soția, numai la porumb. aproape 3 000 de kilograme. O dată cu mărirea fondului de cereale destinat retribuirii in natură, așa cum s-a hotărît zilele trecute din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. vom lua mai mult ; lucrul acesta îl stimulează pe om să muncească mai bine, să dea producții mai mari. Așa i-am auzit vorbind pe toți tovarășii mei de muncă, și pe cei de la grădină, și pe cei din .zootehnie. Și e firesc să gindească toți așa. pentru că în

rii, oamenii muncii din întreprinderile agricole de stat, din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, din celelalte unități să poată avea, as- cultînd darea de seamă, imaginea fidelă, exactă a ceea ce s-a făcut bine, a ceea ce nu s-a făcut în mod corespunzător, a rezultatelor obținute, ca și a posibilităților încă nevalorificate. Manifestîndu-se ca a- devârate tribune de afirmare puternică a conștiinței și responsabilității de proprietari și producători ale oamenilor muncii din agricultură, adunările generale trebuie să analizeze concret principalele căi și direcții ale îmbunătățirii activității productive, modalitățile prin care, în condițiile date din fiecare unitate, se pot obține în acest an cele mai mari producții, atît în sectorul vegetal, cit și în zootehnie. Tendințele care se manifestă la unele consilii de conducere de a ocoli situațiile mai delicate sau uneori de a acoperi neajunsurile nu sint de natură să mobilizeze gîndirea și energiile oamenilor pentru a-și uni toți forțele spre a putea rezolva problemele reale cu care se confruntă unitățile. în analizele ce se fac în aceste adunări este absolut necesar să se pună puternic în evidență experiența bună atît în ce privește aplicarea tehnologiilor înaintate, cît și în organizarea producției și a muncii, să se arate clar și precis unde și cine a lucrat bine, cum s-a acționat concret, ce rezultate s-au obținut. Toate acestea să fie puse față în față cu situațiile in care nu se respectă in mod corespunzător măsurile stabilite prin programele de dezvoltare a diferitelor sectoare, regulile agrotehnice și normele zoo- veterinare, ordinea și disciplina in muncă. Numai o astfel de confruntare deschisă și corectă poate să scoată în evidență ceea ce este bun și ceea ce trebuie înlăturat, poate să stimuleze toți oamenii să vină cu propuneri, cu soluții pentru punerea îa valoare a marilor posibilități de creștere a producției și eficienței a- cesteia în fiecare unitate agricolă. Numai într-un asemenea climat pot fi adoptate planuri realiste și programe de măsuri capabile să determine un salt calitativ în activitatea unităților agricole ; numai în acest fel pot fi mobilizate toate forțele umane și mijloacele materiale pentru îndeplinirea și depășirea sarci-
(Continuare in pag. aV-a)

țeleg că măsurile de felul acesta, izvorîte dintr-un cald umanism, sint luate in favoarea celor harnici.— Asta-i viața noastră, a cooperatorilor de aici, ca din întreaga țară — își spune gindul și cooperatorul Apostol Coman. Munca e temelia bunăstării. Asta-i ca un proverb. Acesta e drumul bun, drumul cooperativei, al muncii noastre unite. Cu atît mai mult tin să subliniez acest lucru acum cînd se împlinesc 40 de ani de la înce

perea cooperativizării — rezultatele activității unității noastre o dovedesc din plin, iar aceste procente de sporire a cantităților de gereale pentru retribuire, cum spunea și tovarășul meu Androne. vin să ne îndemne la muncă și mai rodnică în rezultate pentru anul acesta.Afirmațiile oamenilor acestora nu sînt de complezentă. Ne-o dovedesc cifrele pe care ni le înfățișează președintele C.A.P.-ului. Ion Baciu, și vicepreședintele. Ion Iordan, acesta din urmă și șef al fermei zootehnice, și economista Sofica Zaharia. Iată pe ce se bar zează și argumentele înfățișate de Vlad Androne sau de Apostol Coman și argumentele celorlalți cooperatori cînd au amintit de prosperitatea cooperativei și prin aceasta, în fond, despre prosperitatea fiecărei familii de cooperatori in parte : investițiile. începind din anul 1965, se ridică la 70 de mili

Pe șantierul Centralei electrice de termoficare din Drobeta- Turnu Severin forțe importante ale constructorilor sînt concentrate în aceste zile la montarea turbinei nr. 4 de 50 MW. Așa cum se vede și în imaginea prezentată, montorii lucrează intens, cu maximă grijă față de calitatea lucrărilorFoto : S. Cristian
In pagina a 3-a a ziarului, o relatare mai amplă despre activitatea pe acest Important șantier energetic.

Creșterea puternică 
a producției in toate 
sectoarele agriculturii 

va întări caracterul 
stimulativ al noilor 

măsuri
In pagina a Ill-a, opinii ale 
unor cooperatori din jude
țele : Alba, Buzău, Satu 

Mare și Mehedinți

oane lei — au fost Investiții cu folos, care au determinat, printr-o muncă plină de răspundere a tuturor. creșterea producțiilor agricole. în acest scurt răstimp, de peste zece ori. Productivitatea muncii, pe cooperator, arată, pentru anul 1988, o cifră foarte grăitoare : 75 de mii de lei 1— Anul trecut — ne spunea vicepreședintele cooperativei — am realizat, în condițiile de teren neirigat, producții-record : la orz. de pildă, peste 8 600 de kilograme la hectar, cea mai mare din întreaga istorie a cooperativei.— Tot așa și la porumb — intervine președintele cooperativei — peste 20 000 de kilograme de știuleți la hectar. Asta spune ceva despre cum au muncit oamenii. Eram toți la datorie cînd l-am in- tîmpinat, cu bucurie și adîncă emoție, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, aflat în vizită de lucru in județul nostru, în toamna trecută. A fost o zi de neuitat — plouase toată noaptea, dar cu toate condițiile grele toată lumea era la lucru. Secretarul general al partidului a intrat în lanuri, a cercetat porumbul, ne-a întrebat cum am muncit, cum l-am ingrijit, cit socoteam noi că vom obține. Era mulțumit de tot ce vedea și auzea și ne-a feliei- tat. Rodul bogat al unui an nu tocmai favorabil din punct de vedere al precipitațiilor demonstra, prin el însuși, că numai prin cooperativizare, prin proprietatea socialistă, prin munca unită, realizată după toate cerințele științei agricole, este posibil să obținem și recolte mari și stabile și prosperitatea tot mai ridicată a vieții noastre.La sediul C.A.P.-ulul din Drăgo- leștii Ialomiței am avut o discuție plină de învățăminte — fiecare rezultat în muncă, fiecare cifră amintite constituiau argumente ale unei activități desfășurate cu responsabilitate de toți cooperatorii. Da, am înțeles noi, aici, în cooperativa din Drăgoiești nu se mimează munca. Nu ne putem opri să nu relatăm încă un fapt, unul
Dlonisie Ș1NCAN 
Mihai V1ȘO1U

(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, delegația Comisiei Centrale de Control și Revizie a P.C. din Cehoslovacia, condusă de tovarășul Jaroslav Hajn, președintele comisiei, care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită în țara noastră.Cu acest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise un cald salut și cordiale urări din partea tovarășilor Milos Jakes, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, și Gustav Husak, pre
Trimisul special al președintelui Republicii Islamice IranPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, pe Mohammad Jawad Larijani, trimis special al președintelui Republicii Islamice Iran, adjunct al ministrului afacerilor externe.Cu acest prilej, președintelui Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise urări cordiale din partea președintelui Iranului, Seyyed Aii Khamenei.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis președintelui Seyyed Aii Khamenei un

IM NOU BOLMM „DIN BlMDIBM MOM-MUTEl 
fl PHESEDINiaUl BOMANin, NICOLM CEAUȘESCU"

Strălucită contribuție la fundamentarea
conducerii științifice a societățiiPerfectionarea continuă a societății românești, a întregii activități economico-sociale din țara noastră s-a dovedit a fi, în anii de după Congresul al IX-lea, o constantă a politicii partidului nostru, a preocupărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pe acest plan s-au înscris și eforturile pentru dezvoltarea dreptului socialist, a legislației, pentru asigurarea unor concordante depline între legile țării și prefacerile revoluționare din societate, din viata oamenilor. Ca și în celelalte domenii ale activității economice, politice, ideologice, sociale s-a afirmat și în domeniul dreptului, cu putere, noua gindire, de esență revoluționară și științifică, promovată de secretarul general al partidului. Ideile, tezele, conceptele despre lege și legitate, despre rolul normelor de drept în organizarea muncii și vieții, în desfășurarea relațiilor sociale, ce constituie rodul gindirii novatoare și originale a tovarășului Nicolae Ceaușescu, alcătuiesc o monumentală operă juridică,O ilustrare sintetică a creației juridice a tovarășului Nicolae Ceaușescu o reprezintă noul volum ce se înscrie în prestigioasa colecție „Din gîndirea social-politică a președintelui României" —NICOLAE CEAUȘESCU. „Legalitatea socialistă — puternic factor de dinamism social", apărut în Editura politică. Ideea-forță a acestei noi lucrări, în care sint selectate texte din vasta operă social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, este respectul profund față de lege, față de ordinea de drept socialistă.Noua lucrare, in ansamblul el, pune cu putere In lumină adevărul, confirmat de fapte, că în contextul preocupărilor partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru asigurarea ‘continuității perfecționării conducerii activității economico- sociale, normele de drept au dobindit un pronunțat caracter dinamic. în fiecare etapă, legile țării răspund în mod real și profund cerințelor vieții, exigențelor construcției noii orînduiri sociale în patria noastră. Cu deosebire, este evidențiată teza potrivit căreia „principiile de drept trebuie să exprime schimbările revoluționare produse in caracterul forțelor și relațiilor de producție, să permită o așezare pe baze juridice a raporturilor dintre întreprinderi, dintre diferite organisme sociale, dintre cetățeni".Această concepție înaintată, ce exprimă gîndirea novatoare și umanistă a președintelui României, s-a dezvoltat de-a lungul anilor, s-aMODERNIZAREA PRODUCȚIEI prin implicarea puternică a cercetăriiPentru ca cel de-al patrulea an al cincinalului actual să devină un an hotăritor pentru înfăptuirea, la nivelul prevederilor, a programelor de organizare și modernizare a industriei, cerință subliniată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, unitățile productive trebuie, mai mult ca oricînd, să beneficieze din plin de sprijinul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, astfel încît noile tehnologii și echipamente, cu caracteristici și performanțe înalte, sub raportul calității și productivității, ca și al reducerii consumului de materii prime, materiale și energie, să conducă la o înaltă eficiență economică a activității productive.In acest context, ne-am propus să vedem ce preocupări există la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru compre- soare și material rulant — „Faur", unitate amplasată în incinta întreprinderii „23 August" din Capitală, pentru a răspunde unor necesități și comandamente concrete, de maximă urgență ale producției. Avem pentru început ca interlocutor pe ing. Dan Radu Mihăilescu, directorul institutului :— Deși, prin tematica de cercetare, lucrăm și pentru alți benefi

ședintele Republicii Socialiste Cehoslovace.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis tovarășilor Milos Jakes și Gustav Husak un salut călduros și cele mai bune urări.în timpul întrevederii au fost relevate relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul’ Comunist din Cehoslovacia, dintre țările și popoarele noastre, evidențiindu-se rolul hotărîtor al întilnirilor și convorbirilor la nivel înalt în dezvoltarea pe multiple planuri a acestor raporturi tradiționale.Au fost reliefate posibilitățile existente pentsu extinderea în conti
salut și cele mai bune urări de prosperitate și pace pentru poporul iranian.In cadrul întrevederii au fost evocate relațiile de colaborare dintre România și Iran, relevîndu-se posibilitățile de amplificare în viitor a acestor raporturi. S-a subliniat, în acest context, însemnătatea deosebită a dialogului la nivel înalt, rolul său determinant în dezvoltarea colaborării pe multiple planuri dintre țările noastre, ce corespunde intereselor ambelor popoare, cauzei păcii, înțelegerii și conlucrării intre națiuni.

îmbogățit continuu. De la tribuna marelui forum democratic din noiembrie 1988, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „In întreaga operă de construcție socialistă, îndeosebi după Congresul al IX-Iea al partidului, am pornit de la necesitatea reglementării prin lege a întregii organizări și funcționări a statului, a vieții economico-sociale, a tuturor sectoarelor de activitate".După Congresul al IX-lea, într-un vast proces de preocupări, cuprin- zînd toate domeniile activității sociale și ale cunoașterii, de la economie la politică, de la filozofie Ia sociologie, de la drept la morală, s-a integrat activ doctrina juridică elaborată de conducătorul partidului și statului. Noile concepții de drept, redate pe larg în volumul „Legalitatea socialistă — puternic factor de .dinamism social", au ca numitor comun cerința obiectivă ca atît Constituția țării, cît și celelalte legi să promoveze și să apere valorile fundamentale ale poporului român : suveranitatea și independența, unitatea națională, proprietatea socialistă, rolul conducător al partidului, misiunea statului in societate, democrația muncitorească-revoluționară, drepturile fundamentale ale omului, cu deosebire dreptul la muncă, la afirmare profesională șl socială, accesul neîngrădit la educație, la 

ciari, ne-a spus interlocutorul, practic ne considerăm membri ai marii familii ce formează puternicul colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea „23 August". Un mare număr de ingineri cercetători și pro- iectanți, de tehnicieni și desenatori, de muncitori și maiștri (la prototipuri) lucrează numai pentru... ziua de mîine a uzinei, lansind noile produse și tehnologii sau moderni- zîndu-Ie pe cele concepute cu doi sau trei ani în urmă. îndemnați de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — care, din 1965 și pînă în prezent, ne-a onorat cu prezența sa de nu mai puțin de 37 de ori — cercetătorii și proiectanții noștri au trecut în ultima vreme la proiectarea unor produse de vîrf în construcția de mașini. Iar dacă astăzi întreprinderea „23 August" din București a ajuns să fie una dintre cele mai mari fabrici de locomotive diesel cu transmisie hidraulică și electrică din lume, să realizeze compresoare speciale — motogazocompresoare, de exemplu — pe care puține țări în lume se încumetă a le produce, iar motoarele diesel ce ies de pe porțile sale se încadrează în indici de calitate de înalt nivel mondial și, de asemenea, faptul că produsele cu 

nuare a conlucrării româno-ceho- slovace, în folosul și spre binele ambelor popoare, în interesul cauzei generale a socialismului și păcii, a progresului și cooperării în lume. In acest cadru a fost subliniată însemnătatea intensificării contactelor și schimburilor de experiență, inclusiv in domeniul muncii de partid.La primire a participat tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid.A fost prezent Jan Papp, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București.
Abordîndu-se unele aspecte ale vieții politice mondiale, s-a evidențiat necesitatea opririi cursei înarmărilor și infăptuirii dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, lichidării subdezvoltării și realizării unei noi ordini economice internaționale, rezolvării pe cale pașnică a tuturor stărilor de încordare și conflict, edificării unei lumi a păcii și colaborării pe planeta noastră.La primire au participat ministrul român al afacerilor externe șl ambasadorul Iranului la București.

știință, invățămint și cultură, la cuceririle civilizației contemporane, demnitatea, cinstea, corectitudinea. Deosebit de important, în momentul de față, este ca aceste prevederi legale să fie cunoscute, înțelese, însușite și aplicate întocmai.La puțină vreme după Congresul al IX-lea al partidului, în august 1965, a fost a- doptată noua Constituție a țării. Acest eveniment istoric a reliefat cu putere importanța fundamentală pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, ales în suprema funcție de secretar general al partidului, o conferea legalității socialiste.La începutul noii epoci a istoriei patriei — „Epoca Nicolae Ceaușescu" — România devânea. in concordantă cu noile sale realități, republică socialistă. Noua identitate a țării fusese consacrată in Constituția adoptată la 21 august 1965. Și nu 'se înfăp- tuia numai o schimbare de titulatură, ci un act_ politic fundamental, care dădea expresie condițiilor economice, politice', ideologice, morale din patria noastră. Se dădea, de fapt, consacrare juridică adevărului ce fusese subliniat cu tărie la Congresul partidului din 1965. în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — acela căsocialismul a învins definitiv în patria noastră.Așa cum se relevă în volumul recent apărut, noua Constituție, prin prevederile sale, a consfințit rolul fundamental al partidului, de conducător și organizator al transformărilor revoluționare din societate ; în același timp, a dat o nouă perspectivă misiunii istorice a statului socialist, raportului dialectic dintra partid, stat și organismele democratice. întreaga organizare a societății își află, în Constituția Republicii Socialiste România, o trainică bază juridică pentru profunde transformări revoluționare.Au trecut anii. Ideea revoluționară de progres, concept abordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. într-o viziune dialectică și istorică, într-un autentic spirit științific, s-a afirmat cu putere în noua epocă deschisă de Congresul al IX-lea. Dar progresul tării nu ar fi fost posibil fără cutezătoarele programe de investiții elaborate de partid în toți acești ani. Fără masive investiții nu s-ar fi putut asigura mijloacele de producție, valorificarea resurselor naturale, a forței de muncă. Nu erau de
Adrian VAS1LESCU

(Continuare în pag. a V-a)

marca „FAUR" — emblema comercială a uzinei — sînt cunoscute astăzi în peste 40 de țări de pe toate continentele și meridianele lumii, putem spune că în toate aceste împliniri și succese se regăsesc și strădaniile colectivelor de cercetători și proiectanți ai institutului nostru.Pe inginerul Dan Ionescu, șeful sectorului motoare al institutului, il găsim în secția de prototipuri și încercări a uzinei, locul unde s-au materializat proiectele și ideile constructive pentru zeci de familii, variante și tipuri de motoare diesel fabricate la „23 August" și destinate celor mai diverse utilizări; grupuri de foraj, vehicule de mare forță, generatoare staționare de curent, locomotive, nave fluviale etc.— Care sînt noutățile de „ultimă oră", tovarășe inginer ?— Sînt mai multe. Ce vedeți aici sint'motoare diesel, cu o concepție constructivă modernă, cu caracteristici tehnice și funcționale superioare tuturor motoarelor realizate pînă acum în această secție de prototipuri. Acesta, de pildă, este prototipul primului motor din familia
Vlalcu RADU

(Continuare în pag. a V-a)
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Stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor

de partid — intr-un proces continuu de perfecționare

Cum este folosit, cum poate fi folosit 
mai bine activul de partid?

Forța prin care acționează și se exprimă in orice moment un organ de partid, indiferent de mărimea lui, pentru a-și îndeplini cit mai bine sarcinile ce-i revin o reprezintă — fără îndoială — activul de partid. El se află și trebuie să se afle permanent în linia întîi a acțiunilor susținute pentru mobilizarea comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii in vederea realizării sarcinilor economice, politico-organi- zatorice și educative, intr-un cuvint pentru

transpunerea în viață a politicii partidului în toate domeniile.Ce reprezintă această forță la scara unui sector al Capitalei — în cazul de față sectorul 2 — aveam să ne convingem participind la o dezbatere * inițiată aici. Inspirată, evident, de cerința formulată de secretarul general al partidului în Expunerea din noiembrie 1988, ca organele și organizațiile de partid să devină factori dinamizatori și mai puternici ai perfecționării activității de conducere in toate domeni

ile, prin situarea în prim-plan în acest proces a perfecționării continue a propriului stil și metode de muncă.Tema dezbaterii, la care au participat secretari și secretari adjuncți ai comitetelor de partid din importantele unități economico-socia- le, institute de proiectare și cercetare ale sectorului, s-a intitulat : CUM FOLOSIM, CUM 
PUTEM FOLOSI MAI BINE ACTIVUL DE 
PARTID ?

Armonii arhitectonice în străvechea cetate a Sucevei Foto: S. CristianCa să poți organiza bine 
acimîaîea irebuîe să 

cunoșîi temeinic oamenii 
cu care lucreziRED. : Se afirmă, pe bună drep

tate, că activitatea de partid are fi trebuie să aibă rigoare științifică. 
Nimic nu se desfășoară fără scop, 
fără finalitate in acest domeniu. 
Există o asemenea rigoare și in mun
ca cu activul de partid 1„Evident că da, afirmă răspicat tovarășa Elena Burmaz, -secretar al comitetului de partid de la Întreprinderea .ie aparate electronice de măsură și industriale. Există o metodologie a muncii cu activul de partid, stabilită prin instrucțiuni și hotăriri al 3 C.C. al P.C.R., care conferă acesteia o adevărată rigoare științifică. Ele dimensionează capacitatea numerică a activului de partid in funcție de efectivul de comuniști al organizației de partid respective ; stabilesc cerința ca activul de partid să fie periodic informat și instruit cu principalele sarcini ce stau în fața organului de partid și a colectivului de muncă în care a- cesta acționează : reglementează posibilitatea ca activul de partid să-și desfășoare activitatea, pentru a asigura o mai bună cunoaștere și cuprindere a problemelor, in colective pe domenii ; stabilesc obligația pentru organele de partid de a asigura participarea activului la elaborarea de studii și controale asupra unor probleme importante ce urmează a fi examinate etc. Iată, pe scurt, o metodologie construită pe rigoare științifică, care nu pierde din vedere nici una din cerințele importante ale actului de conducere politică : informare-cunoaștere, consultare- motivare, angajare-implicare in înfăptuirea hotărîrilor stabilite. De felul in care aplicăm în practică in mod unitar, armonios, principiile a- cestei metodologii, fără a supraevalua pe unele și a micșora sau omite pe altele, depinde în măsură hotărî- toare eficiența muncii noastre cu activul de partid.“„Adevărata importanță a principiilor enumerate d,e tovarășa Burmaz capătă dimensiuni reale — intervine H. Tuțuianu, secretar cu probleme organizatorice al comitetului de partid din sectorul 2 — dacă avem în vedere faptul că în activul organelor de partid din sectorul nostru sînt cuprinși peste 4 700 de comuniști. Aplicarea fermă în viață a fiecăruia din principiile amintite înseamnă practic folosirea eficientă a acestei forțe."RED. .• S-au conturat aici, cu cla
ritate, citeva principii obligatorii in 
munca cu activul de partid. O intre- 
bare-test : Dacă ar fi să faceți o 
estimare, cam cit la sută din ele le 
aplicați permanent in activitatea dv. 
curentă ?

PE AGENDA DE LUCRU A CONSILIILOR POPULARE

Un timp întrebarea a rămas fără răspuns, in cele din urmă, tovarășul Ioan Filip, secretarul comitetului de partid de la „Electroaparataj", a dat un răspuns pe care l-au acceptat, ca un fel de numitor comun, și ceilalți participanți. „De cunoscut, cunoaștem aceste principii. Ceea cs este rău e că, sub presiunea sarcinilor, a timpului mereu aglomerat, nu le corelăm întotdeauna între ele. nu acordăm fiecăruia importanța cuvenită și. astfel, nu o dată, constatăm că acțiunile inițiate cu activul de partid n-au permanent efectul necesar și a- tunci ne întrebăm mirați : de ce 7 Eu cred că răspunsul la acest „de ce 7“ trebuie să-1 căutăm și în ri
Opinii exprimate de secretari de partid 

din sectorul 2 al Capitalei
goarea sau lipsa de rigoare în aplicarea metodologiei de lucru cu activul de partid".

Ce experiențe concrete 
supuneți atenției?RED. : In orice dezbatere, deci și 

In cea de față, important e să se 
aducă in prim-plan experiența înain
tată. Pentru ca modelul ei să se pro
page și in jur, dumneavoastră ce ex
periențe concrete, privind folosirea 
activului de partid, supuneți aten
ției 1„Ar fi multe de spus — afirmă Constantin Balica, secretar adjunct al comitetului de partid de la întreprinderea de pompe. Mă voi opri la un singur exemplu. Acțiunea de modernizare în întreprinderea noastră a început, datorită cerințelor economiei naționale, mai devreme decît a fost declanșată pe întreaga economie. Proiectarea ei se încheiase încă din 1984. Dar nici centrala, nici ministerul n-au dat curs programului elaborat atunci și, bazați pe faptul că aveam un asemenea program, nu s-a acționat cu toată promptitudinea nici cînd s-a declanșat acțiunea pe întreaga economie. Ce-am făcut cînd s-a sesizat că am ratat startul acestei acțiuni 7 Am stabilit două colective ale activului da partid menite să contribuie nemijlocit la impulsionarea acțiunii de modernizare. Un colectiv care s-a deplasat în fiecare secție și în fiecare organizație, a consultat comuniștii, ceilalți oameni ai muncii și a colectat cîtmai multe propuneri și soluții. Iar celălalt colectiv — format din specialiști — a lucrat cot la cot cu prolectanții pînă la definitivarea documentației tehnice necesare modernizării. După ce s-a trecut Ia aplicarea în practică a programului de modernizare, cele două colective au fost com

primate într-unul ceva mai restrîns, care reprezintă nucleul permanent al comitetului de partid, prin care acționăm atit in orientarea activității organizațiilor de bază in acest domeniu, cit și în efectuarea de studii și controale. Procedînd in acest fel, am reușit să avem — se poate convinge oricine — rezultate dintre cele mai bune in domeniul modernizării."„Nu există problemă de natură economică sau politico-organizatori- că aflată în atenția comitetului de partid în soluționarea căreia să nu apelăm — afirmă Victor Fuio- 
rea, secretarul comitetului de partid de la Combinatul pentru industriali

zarea lemnului Pipera — la aportul activului de partid. Experiența noastră este cît se poate de ilustrativă în acest sens. în anii 1986 și 1987 combinatul nostru s-a confruntat cu a- numite greutăți, nu și-a realizat sarcinile de plan și s-a intrat, evident, într-o stare de alertă. Trebuie să recunoaștem că multă vreme noi ne mulțumiserăm să informăm activul de partid cu această situație, să-1 avertizăm că stăm rău, dar n-am procedat la implicarea lui concretă, pe bază de studii și analize, pe bază de controale, asupra cauzelor reale ale nerealizării planului în fiecare secție, in abordarea problemelor grele cu care ne confruntăm.Cele patru analize efectuate de colective ale activului de partid în secțiile-problemă ale combinatului au descoperit atît cauzele de fond ale nerealizării planului — cadre de conducere cu stil de muncă defectuos, rupt de realitate, nefolosirea capacității de creativitate a specialiștilor, acceptarea de către organizațiile de partid a justificărilor „obiective" ale șefilor de secții și ateliere incompetenți etc., etc. — cît și minusurile din activitatea organizațiilor de partid. Ce a urmat după aceste analize 7 în primul rînd, măsuri organizatorice ferme : peste 50 la sută din cadrele de conducere ale atelierelor și secțiilor au fost schimbate. Colectivele activului de partid, care au efectuat analizele, au fost împuternicite să răspundă în continuare de aplicarea în practică a măsurilor stabilite și să informeze lunar comitetul de partid cu evoluția situației.Noi apreciem astăzi că aceste măsuri, care au determinat pe parcurs și altele, inițiate de consiliul oamenilor muncii, de centrală, au reprezentat punctul de plecare spre redresarea situației. în 1988 C.I.L. Pipera și-a îndeplinit și depășit planul la toți indicatorii, iar rezultatele din acest an se mențin constant; bune".

RED. : Spațiul nu ne permite să 
insistăm pe larg asupra tuturor ex
periențelor înfățișate. Altele le vom 
puncta, pe scurt, cu convingerea că 
esența lor va fi ușor deslușită. Ștefan Gherman, secretar adjunct al 
comitetului de partid de la Între
prinderea de mecanică fină, a re
levat experiența folosirii activului 
de partid in efectuarea unui studiu 
privind participarea cadrelor de con
ducere, a întregului activ de partid 
la viața internă de organizație. „Un 
studiu — aprecia vorbitorul — care 
ne-a ajutat să imprimăm la toți co
muniștii răspunderea cuvenită față 
de viața de organizație, față de pro
priile îndatoriri". Alți tovarăși, ca Nicolae Popescu, secretarul comite
tului de partid de la „Electronica", Elisabeta Stanciu, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
de calculatoare electronice, Liviu Dimitriu, secretarul comitetului de 
partid de la Întreprinderea de elec
tronică. industrială, Nicolae Chiva, 
secretar adjunct cu probleme orga
nizatorice al comitetului de partid 
de la Filatura românească de bum
bac, au relevat, între alte expe
riențe pozitive, participarea activului 
de partid la fundamentarea și apli
carea programelor prioritare privind 
creșterea productivității muncii, ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, încadrarea in consu
murile normate de combustibil și 
energie, elaborarea unor studii cu 
privire la valorificarea potenția
lului tehnic al comuniștilor, al co
lectivelor de muncă, necesitatea per
fecționării pregătirii profesionale a 
întregului personal muncitor, repar
tizarea de sarcini concrete, indivi
duale sau colective, temporare sau 
de durată mai lungă, comuniștilor, 
inclusiv celor cuprinși în activul de 
partid s.a.

Sînt experiențe care, fie și numai 
enunțate, arată limpede cit de largă, 
cit de dinamică poate fi participarea 
activului de partid la abordarea și 
soluționarea complexei activități e- 
conomice și politico-organizatorice 
din întreprinderi. Dar orice expe
riență, oricit de valoroasă ar fi, tre
buie privită și critic. Este drumul 
sigur care duce spre perfecționare. 
Or, așa cum a rezultat din opiniile 
exprimate in cadrul dezbaterii, ex
periențele cu cele mai bune rezul
tate in folosirea activului de partid 
s-au născut, in momentul apariției 
unor „situații critice", care au tre
buit rezolvate și au fost. Ceea ce 
relevă — se înțelege — marea ca
pacitate de gîndire și de acțiune a 
activului de partid, de angajare a sa 
in soluționarea celor mai complexe 
probleme. Experiențele amintite au 
insă și reversul lor — o anumită 
imobilitate in munca cu activul de 
partid. De ce — s-a pus pe bună 
dreptate întrebarea in dezbatere — 
să se apeleze la forța activului de 
partid numai atunci cînd apar si
tuații critice și să nu-i fie valorifi
cat potențialul, cu aceeași eficiență, 
in condițiile desfășurării normale a 
lucrurilor ? Eficiența acestuia ar fi 
evident mai mare și satisfacțiile, de 
asemenea.Dar despre folosirea mai bună, mai angajantă a activului de partid, într-un articol viitor.

Constantin PR1ESCU

Răspundere cetățenească în 
buna gospodărire a localitățiiMunicipiul Suceava a cunoscut o puternică dezvoltare eco- nomico-socială în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu". în perioada ce a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului s-au construit peste 37 700 apartamente, numeroase spatii comerciale, dotări social-culturale, care au transformat fosta reședință voievodală într-un oraș modern, înfloritor. La realizarea tuturor acestora au participat efectiv cetățenii, care au executat, de-a lungul anilor, un impresionant volum de lucrări atît pe șantierele de investiții, cît și pe cele de bună gospodărire și înfrumusețare. La aspectele concrete ale activității desfășurate în acest sens de consiliul popular municipal și comitetul său executiv în semestrul al doilea al anului trecut s-a referit tovarășul Mihai Găinariu, primarul municipiului, în raportul prezentat în fața recentei adunări cetățenești. Expresie a profundului democratism al orîndui- rii noastre socialiste, adunarea cetățenească, la care au participat numeroși locuitori ai orașului, a analizat, în spiritul exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești din noiembrie anul trecut, modul în care consiliul popular municipal a acționat pentru îndeplinirea planului econo- mico-social în profil teritorial, pentru buna gospodărire și înfrumusețare a municipiului, pentru soluționarea multiplelor și diverselor probleme de larg interes cetățenesc și a stabilit căile și formele concrete pentru îndeplinirea indicatorilor planului în profil teritorial și a bugetului local pe anul 1989.în multitudinea de probleme abordate, un loc distinct l-a ocupat și aceea privind autogospodărirea și înfrumusețarea municipiului, locuitorii săi fiind recunoșcuți pentru dragostea lor de frumos. "Astfel, s-a precizat că în 1988 au fost realizate prin muncă patriotică lucrări in valoare de 165 milioane lei. Cu aportul cetățenilor, mobilizați de deputați, de comitetele de cetățeni și asociațiile de locatari, cu sprijinul întreprinderilor și instituțiilor, a fost modernizată și refăcută îmbrăcămintea asfaltică pe o suprafață de 82 300 mp, s-a reparat pavimentul în zona casei de cultură, a fost definitivată sistematizarea pe verticală în zona pieței agroalimenta- re centrale etc. în afara acestor obiective, pe principalele artere de circulație, in parcuri și cartiere s-au executat lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, zonelor de agrement, plantîndu-se 16 000 arbori și arbuști ornamentali, 7 000 trandafiri, aproape 1,5 milioane flori, 4 900 metri liniari gard viu, precum și realizarea unor locuri de joacă pentru copii, de parcare pentru autoturisme 

ș.a. Un volum mare de lucrări în domeniul bunei gospodăriri și înfrumusețări a fost efectuat pentru refacerea, repararea și zugrăvirea fațadelor unităților comerciale, instituțiilor, întreprinderilor și blocurilor.Numeroșii cetățeni care au participat la dezbateri au ridicat însă și o serie de probleme pentru a căror soluționare este necesară implicarea mai activă atît a comitetelor de cetățeni, cît și a comitetului executiv al consiliului popular municipal. Astfel, Aurel Nechifor, președintele comitetului de cetățeni din circumscripția electorală nr. 6, din cartierul Obcine- lor, arăta : „Deși majoritatea blocurilor din cartier sînt noi, terminate de abia 2 ani, au multe țigle căzute de la acoperiș și burlane defecte, ceea ce face ca apa să șiroiască și să strice aspectul estetic al fațadelor, Con-
Din experiența 

municipiului Suceava

structorul trebuie să lucreze cu mal multă atenție pentru a nu deteriora, cu mijloacele de transport, trotuarele și străzile din zonă. După cum, ar trebui să execute toate lucrările de așa-zisă sistematizare pe verticală, adică de amenajare a spațiilor dintre blocuri. în acest sens, este nevoie de realizarea unui anumit volum de umpluturi de pămînt. Noi, cetățenii, ne angajăm să executăm această lucrare, dar mai întîi trebuie adus pămînt aici". S-a procedat greșit și cînd au fost distruse și acoperite multe din fîntînile existente înainte de începerea construcției blocurilor — au spus, în spiritul critic al adunării, alți cetățeni. O parte din ele însă trebuie să fie reamenajate și să rămînă pentru că sint folositoare.Cetățenii prezenți au ridicat și probleme de foarte mare importanță pentru întregul municipiu. Astfel, motivat de faptul că în marele cartier Obcinelor sînt deja 8 000 locuitori, majoritatea familii tinere cu copii, s-a propus construirea unei școli. Totodată, s-a spus, trebuie urgentate amenajarea și deschiderea unor noi unități comerciale, pentru că acum, de exemplu, nu există nici un chioșc de vînzare a presei.„Cartierul Ițcanl — arăta, printre altele, loan Moraru, președintele comitetului de cetățeni din circumscripția electorală nr. 30 — nu ține pasul, din punct de vedere urbanistic, cu centrul și nici nu este armonizat cu acesta. Fiind «o poartă» de intrare în municipiu, circulația rutieră este foarte intensă. Din această cauză, pentru păstrarea curățeniei străzilor trebuie muncit foarte mult. La fiecare două zile noi mobilizăm cetățe

nii la acțiunile de curățenie. Consider că se impune atenționarea conducătorilor auto care transportă diverse materiale pentru respectarea muncii noastre, a regulilor privind curățenia în oraș. De asemenea, exploatarea de gospodărie locativă și construcții țre- buie să asigure evacuarea mai promptă a resturilor care se adună în urma acțiunilor de bună gospodărire și înfrumusețare".Prin numărul mare de participanți la dezbateri, prin modul de abordare a multitudinii problemelor ridicate, adunarea cetățenească a oferit cu a- devărat cadrul democratic prin care locuitorii municipiului se implică activ în viața economică și socială a orașului lor. în legătură cu acest aspect, tovarășul Mihai Găinariu, primarul municipiului, ne-a spus : „Noi avem o experiență bună în organizarea și desfășurarea dialogului cu cetățenii. Întîlnirile periodice cu locuitorii se țin în prima lună a trimestrului, pentru a prezenta un raport privind realizările din perioada trecută și măsurile ce se impun pentru îndeplinirea celor din perioada ce urmează. Participarea la adunările cetățenești este bună, ceea ce dovedește interesul sporit al locuitorilor față de această formă de participare la treburile obștii. Ne bucură faptul că oamenii nu numai că analizează cu responsabilitate probleme privind buna gospodărire și înfrumusețare a orașului, întreținerea fondului locativ de stat, îmbunătățirea repartizării unităților de prestări servicii, a transportului în comun șl a alimentării cu apă, dar șl participă efectiv la realizarea lor, fâcînd și propuneri valoroase. în 1988, de exemplu, în urma unei propuneri făcute la o adunare cetățenească, am început să organizăm, pe lîngă întrecerile între cartiere în domeniul autogospodăririi și înfrumusețării, și schimburi de experiență între grupe de circumscripții, în același timp, fiecare membru al comitetului de cetățeni pe circumscripție este repartizat pe cîte o stradă sau grup de blocuri pentru a răspunde de toate problemele menționate mai înainte".Practic, prin intermediul adunărilor cetățenești, se rezolvă, împreună cu locuitorii, foarte multe probleme privind dezvoltarea, modernizarea și înfrumusețarea municipiului. De a- ceea, în spiritul ideilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind lărgirea cadrului democratic de participare a oamenilor la conducerea vieții economico-sociale, este necesar să se extindă experiența dobîndită pînă acum, urmărindu-se participarea și mai numeroasă a cetățenilor la aceste adunări, la aplicarea în viață a hotărîrilor luate.
Sava BEJ1NAR1Ucorespondentul „Scinteii*Resursele energetice neconvenționaleȘi în județul Covasna folosirea surselor energetice neconvenționa- le prezintă mari avantaje pentru unitățile economice, dar și pentru gospodăriile personale. U- tilizarea lor pe scară largă creează condiții de alimentare locală cu energie a gospodăriilor, școlilor și dispensarelor, a punctelor de lucru sau unităților economice mai mici, și chiar a localităților rurale înseși. în această privință experiența de pînă acum a dovedit că acolo unde consiliile populare s-au ocupat de această problemă, au sprijinit inițiativa cetățenilor in folosirea posibilităților locale de producere a energiei neconvenționale s-au obținut bune rezultate. Comuna Malnaș constituie un astfel de exemplu. Cu toate că nu s-au înregistrat progrese spectaculoase, totuși aici există un interes constant pentru obținerea de energie din resurse proprii. Pe cursul superior al Oltului, în apropierea Bicsadului, s-a construit o microhidrocentrală cu o putere instalată de aproape 2 MWh, cu trei lurbine, au fost amenajate cîteva instalații de producere a biogazului de tip gospodăresc și o instalație de mare capacitate la cooperativa „Oltul" a Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești. Pe afluenții Oltului, la unitățile cooperatiste, au fost înlocuite motoarele electrice de la gatere și mori cu instalații acționate de energia apei.Sigur, intențiile sint mult mal mari. S-au organizat discuții cu cetățenii, în cadrul sesiunilor consiliului popular, în ședințele biroului executiv, s-au întocmit planuri de măsuri. Rezultatele, e adevărat, sînt încă modeste. Am reținut totuși din discuțiile cu cetățenii, cu cadrele de conducere ale consiliului popular comunal că se va acționa, cu mai multă consecvență, în această direcție, cu ambiția ca Malnașul să fie prima comună a județului Covasna care își va asigura independenta energetică. Pentru că idei sint, și nu puține.— Totuși, efectiv, noi considerăm că am făcut încă puțin în acest sens, ne declară — autocritic — primarul comunei Malnaș, Gal Zoltan Bela. Eforturile financiare făcute de la bugetul statului pentru construirea hidrocentralei electrice de mică putere de pe cursul superior al Oltului nu pot fi trecute în contul acțiunilor gîndite, organizate și finalizate cu forțele noastre, ale cetățenilor, și consiliului popular cpmu- nal. O dată barajul finalizat, am

putea realiza, chiar prin forțe proprii, incă două centrale de mică putere in aval de cea existentă, care ar spori puterea instalată la 5,7 MWh, fapt ce ar însemna asigurarea comunei noastre cu întreaga cantitate de energie electrică necesară. Este un proiect de-al nostru mai îndrăzneț, cum tot așa s-ar putea înfăptui și alte lucrări la fel de îndrăznețe. Comuna noastră dispune de o bogată rețea hidrografică, inclusiv Oltul, care trece in apropierea tuturor satelor aparținătoare. Avem afluenți ai Oltului cu debit constant de apă, care, conform planurilor noastre. urmează să acționeze diferite
ÎN JUDEȚUL COVASNA: 

Realizări multe, 
resurse și mai multe

instalații pe care le vom folosi in unitățile zootehnice. Mai puțin ne-am preocupat de folosirea concretă a forței eoliene, dar nici această sursă nu lipsește din gîndurile noastre de viitor. Instalațiile de biogaz existente la cetățeni s-au dovedit a fi eficiente. Ne-am propus, la sugestia mai multor cetățeni, să îmbunătățim tehnologiile de construcție, prin formarea unei echipe specializate in acest domeniu. Astfel, avem intenția de a mai pune în funcțiune incă 20—30 de asemenea instalații. Numărul acestora ar crește simțitor dacă organele județene de specialitate ar depune un mai mare efort pentru găsirea unor soluții tehnice menite să ridice randamentul în exploatare al instalațiilor de biogaz și al altor surse energetice neconvenționale.Problema sprijinului necesar In această amplă acțiune de valorificare a resurselor energetice neconvenționale a fost ridicată și în discuțiile purtate în alte comune ale județului.— Folosirea forței apelor, a biogazului și chiar a energiei solare — ne spune cetățeanul Costică Robu din Bicsad — nu constituie o noutate pentru noi. Aproape o jumătate de secol a funcționat la Bicsad un generator de 120 kW acționat de apele Oltului, care asigura curentul electric necesar carierei de piatră din apropiere. Astăzi, cam în același loc

se află lacul de acumulare al micro- hidrocentralei. Dar am putea construi și altele dacă ar exista, in primul rînd, un organism de specialitate care să asigure asistență tehnică pentru construirea acestor microhidrocentrale. ca și a altor instalații, de producere a biogazului spre exemplu. După cum se știe, nu departe de Bicsad s-au depistat ape termale, însă prea puțin ne-am ocupat de exploatarea lor. Aceeași situație și cu folosirea energiei cursurilor de apă de pe raza localității noastre. De asemenea, prin proiectarea unor instalații de uz gospodăresc, ieftine și eficiente — pentru producerea biogazului, a energiei eoliene sau pentru captarea energiei solare — am avea mult de cîștigat în obținerea energiei necesare comunei fără a mai apela la sistemul energetic național. Cred că dacă ar exista la nivel de județ un grup de specialiști profilați pe astfel de probleme, care ar acorda asistență tehnică, ne-ar da sfaturi cum să folosim aceste surse, situația s-ar schimba mult în bine.Consemnăm și părerea cetățeanului Gheorghe Ștefan din Micfalău : „Cunosc foarte mulți cetățeni care ar dori să aibă în gospodăria lor o instalație de biogaz. Prețul la care se produc ele astăzi este încă ridicat, dar. • cu contribuția specialiștilor, acestea ar putea scădea substanțial. Mai ales dacă am dispune de utilaje de săpare, dacă s-ar trece la turnarea în serie a plăcilor din beton necesare. Despre avantajele acestor instalații ne-am convins în urma dării în funcțiune a instalației de 100 de metri cubi de la cooperativa „Oltul", care produce lunar biogaz ce echivalează cu cantitatea de gaze lichefiate din 20 de butelii și asigură necesarul de combustibil pentru întreaga gospodărie-anexă a cooperativei".Județul Covasna dispune de imense resurse naturale de producere a energiei neconvenționale. Dar, din păcate, deocamdată sînt puține acele consilii populare preocupate efectiv de găsirea și valorificarea practică a unor soluții prin care să sg folosească aceste surse ieftine de energie, punîndu-le cu sprijinul cetățenilor în slujba obștii și economisin- du-se astfel din sistemul energetic național o importantă cantitate de energie electrică necesară activității economice și sociale.
Constantin T1MARUcorespondentul „Scinteii"

Pe ușă intră stăpînul casei, doctorul Gheorghe Popa, de mină cu un școlar de vîrstă foarte mică.— Dă-ne repede să mîn- căm, îi spune soției. Eu și Claudiu sîntem rupți de foame.Băiatul se duce In camera lui și, tacticos, își scoate ghiozdanul, cizmele, hainele groase. Apoi se spală pe mîini și se așazâ la masă, care era, de altfel, pregătită. Voios, povestește ce a făcut la școală, cum și-a ținut făgăduiala, și în această sâptămînâ, de a nu lua note mai mici de 9. Mă- nîncă cu grijă să nu-și păteze hainele, după care se retrage spunînd frumos „Săru’ mîna pentru masă". I se făcuse somn.O scenă obișnuită, în fond chiar banală. De ce ne-am oprit totuși asupra ei 7 Pentru că, în ciuda aparențelor, episodul de mai sus a fost precedat de altele, neobișnuite. Cei doi nu sînt — așa cum s-ar putea crede — părinții lui Claudiu L., deși dragostea și grija față de el sînt cu adevărat părintești. O întîmplare nefericită, cu o întorsătură fericită, i-a adunat laolaltă.Intr-o zi, pe cînd se ducea spre locul său de muncă, medicul Gh. Popa, conducător auto prudent și experimentat, nu a putut evita totuși lovirea unui copil. Nu era vina lui. (Așa cum au constatat ulterior și organele competente). Dar era un copil și încă destul de mic, iar G.P. — medic și, mai presus de toate, om. A luat repede copilul lovit, fără, voie, și l-a dus la spitalul „Grigore Alexandrescu". Traumatism cranian, fractura unui picior. Medicii și-au . făcut datoria cu maximă grijă și pricepere, astfel că micul pacient putea fi socotit în afară de primejdie. Urma perioada lungă a așteptării refacerii osului vătămat, imobilizare la pat, greu de suportat la vîrsta tuturor zburdălniciilor. O dată trecută clipa tensiunii, i s-a pus întrebarea cine este, cine-i sînt părinții, pentru a fi anunțați. Răspunsurile

copilului sînt mai mult de- cit confuze : mama e pe undeva, pe la Oltenița, tatăl pe un șantier din județul Călărași. Ce căuta el la București ? 11 adusese tatăl la o... vecină. De fapt, vagabonda prin București. Părinții lui, despărțiți, fiecare cu „viața" lui, și-l „pasau" unul' altuia, neștiind cum să scape de el. Așa se explică de ce, la opt ani, nu era încă școlar. în concluzie, personalul medical nu avea cui să-1 încredințeze pînă la vindecare. Oameni cu suflet l-au ținut acolo îngrijindu-1, ba chiar

Incredințîndu-1 casei de copii nr. 2 din sectorul 4 al Capitalei și, la 15 septembrie, Școlii generale nr. 102 din apropiere, unde este înscris în catalogul clasei întîi. L-ar fi luat la ei acasă (fiica lor. Doina, e de-acum măritată, la casa ei), dar cum amîndoi lucrează în ture, nu aveau cui lăsa în grijă un copil cu care totul trebuia luat de la început. I-au amenajat acasă la ei o cămăruță, iar sîmbăta și duminica, în vacanță, nu e bucurie mai mare pentru el și pentru ei decît să fie împreună. I-au făcut o gar

Popa și nu vrea să-1 supere, așa că mi-a cerut voie să vină cu caietele în biroul meu. Acum muncim cot la cot".Am avut o convorbire și cu Claudiu în casa prietenilor săi. Aveam în față un băiețel vioi, dezinvolt, năl- tuț, frumos îmbrăcat. Se afla la masa lui de lucru, unde își scria lecțiile și își sorbea ceaiul de pătlagină. (Era puțin răcit). Am tras cu ochiul în caiet. Literele se aliniau frumos, rotunjite în spațiile dintre linii. Nici o pată de cerneală. Text corect. Urmau exercițiile la
Și el crește om 

în lumina omeniei
răsfățîndu-1, căutînd să dezghețe sloiul ce se cuibărise in inima lui mică.— Era speriat, ar fi fugit dacă ar fi putut, își amintește doctorul Claudiu Ia- cob, care l-a operat și l-a vindecat. Avea un vocabular îngrozitor, deși copil rău nu era. Curind însă, văzînd în jurul lui numai oameni care-i vor binele, Claudiu a început să se schimbe. Sfaturile numeroaselor „mămici" din spital se prindeau de el. Aș spune că, dacă s-a transformat în asemenea măsură Incit nu mai poate fi recunoscut, este meritul lui pentru că este un copil inteligent. Ne-a cucerit pe toți.De la doctorul Claudiu Iacob aflăm că părinții copilului nu s-au prea omorît cu grija. Deși căutați și a- nunțați, mama a venit o singură dată la spital, iar tatăl de două ori (în două luni și jumătate), fără să-i aducă băiatului măcar un măr. Au dat, cu ușurință, semnătura pe declarația de abandon. Singurii care l-au vizitat constant au fost cei din familia Popa. Ei s-au interesat și de ceea ce va urma după externarea din spital.

derobă, o mică bibliotecă, în vacanța de iarnă au mers la munte și, pentru prima oară în viața lui, Claudiu a văzut munții, a învățat să se dea cu săniuța. Mai acum vreo săptă- mînă, după ce s-au asigurat că piciorul este vindecat perfect, l-au pus și pe schiuri. Cum să nu fie sfîr- șitul de săptămînă o ineîn- tare, chiar dacă mai sînt teme de scris și lecții de învățat I Tanti Tuța (cum o alintă băiatul pe Petruța Popa, farmacistă la „Salvare") are., o răbdare fără margini, stă lîngă el șl buchisește fiecare cuvînt pînă se convinge că băiatul și-a însușit conținutul lecției. Ian el Învață cu sîrg. „Vreau să vă mulțumesc că sînteți atît de buni cu mine", le spune el. Și se ține de cuvint. Săptămînă trecută era însă de-a dreptul supărat : luase un 8 la aritmetică. Ion Dubeț, directorul casei de copii, alt om cu inima caldă, Întrebat telefonic dacă-1 spune ceva numele de Claudiu L„ a răspuns : „E chiar lîngă mine. Zice că a luat o notă proastă și vrea să învețe ca s-o Îndrepte. îl iubește mult pe doctorul

aritmetică, pe care avea ambiția să le facă fără greș. I-am propus o mică pauză.— Ce dorești să te faci cînd vei fi mare 7— Doctor stomatolog, ca nenea doctoru’.— Bine, dar medicii stomatologi le umblă oamenilor la dinți și-i doare...— Nu-i doare. Am fost acolo în cabinet și am văzut : le face anestezie.— Dar părinții tăi ce spun 7— Nu vreau să știu de ei. Mama a uitat de mine, iar tata se îmbăta și mă bătea.— I-ai mai văzut 7— Pe tata. A venit aici, Ia nenea doctoru’, să mă ia. M-am speriat rău și am yrut să mă ascund. Venise beat, cu hainele murdare. Mi-a adus o ciocolată și o gumă de mestecat. Dar nu le-am mîncat. Vroia să mă duc cu el, dar tanti Tuța și nenea doctoru’ nu m-au dat. I-au zis : „Nu vezi în ce hal ești 7 Unde ai să duci copilul ?“(Era in ajunul anului nou. In casă era un brad frumos împodobit, Claudiu primise daruri și se bucura, ca orice copil, de ele, cînd și-a făcut apariția tatăl lui, într-o sta

re mult mai dezgustătoare decît a putut spune copilul. Cum să-1 dai pe mîna unui asemenea om ?).— De fapt, Claudiu, tu unde vrei să stai 7— Aici !— Bine, dar nenea Popa te-a lovit cu mașina...— Nu era vina lui. Eu am fost vinovat. Venea un camion mare și eu am fugit prin fața lui, n-am fost a- tent, M-am zăpăcit. Acum sînt sănătos. Nu mă mai doare nimic.Cuvintele îl aparțin întocmai. Se exprimă corect, în termeni ce, uneori, depășesc cunoștințele vîrstei. Și judecă la fel. Peste fața lui gingașă, cu fruntea bombată și ochii limpezi a trecut o undă de tristețe. Printre numeroasele obiecte ce populează mica lui cameră se află o punguță de plastic. înăuntru — un chiloțel și o bluză — toată zestrea lui de la părinți, alături de care băiatul a pus și ciocolata și guma de mestecat, „darul" tatălui său. în punguța aceea se află întreg trecutul lui Claudiu. Un trecut de care s-a despărțit cu toată puterea voinței. Viața nouă pe care a început-o, de îndată ce s-a trezit din anestezie, în spital, nu are nimic comun cu promiscuitatea în care fusese ținut pînă atunci de propriii lui părinți. De altminteri, cum au avut prilejul, aceștia s-au lepădat cu atîta ușurință de el ! S-au găsit însă oameni care l-au ajutat să iasă la lumină, care-T înconjoară cu dragoste și grijă.Cît îl privește pe Claudiu, cum spunea Ion Dubeț. directorul casei de copil, „accidentul acela a fost ghinionul, dar și norocul lui". Cînd m-am dus să-mi iau rămas bun de la el, terminase lecțiile și totuși scria, a- vind în față o carte ce nu părea a fi abecedarul.— Ce scrii 7— Copiez o poezie. E atît de frumoasă ! E de Mihai Eminescu.Mă aplec asupra caietului și citesc : „Somnoroase păsărele, pe la cuiburi se a- dună“...
Rodica ȘERBAN
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CARACTERUL STIMULATIV AL NOILOR MASURI
Răspunsul nostru:
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PE ȘANTIERUL CENTRALEI ELECTRICE DE TERMOFICARE DROBETA-TURNU SEVERII

Cuvîntul hotărîtor II au acum furnizori

să muncimNu este departe primăvara si iată, noi, oamenii ogoarelor, a- vem un puternic motiv de a o aștepta cu nerăbdare. Căci, ce altceva înseamnă recenta măsură aprobată de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la sporirea fondului de retribuire al țăranilo» cooperatori decit un îndemn la muncă ? Bucuria și satisfacția. cu care am primit această măsură, luată prin grija celui mai de seamă fiu al tării, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt înfrățite cu ambiția de a munci mai bine, cu răspunderea pentru ce ne-am propus să facem în vederea îndeplinirii obiectivelor noii revoluții agrare. Pentru că numai prin muncă temeinică și bine organizată. luptind cu delăsarea și risipa, păstrînd cu grijă curățenia sufletească și cinstea țăranului, vom putea obține producții mai mari și deci, așa cum se spune în comunicat, venituri mai mari.Cu o zi inainte, în unitatea noastră a avut loc adunarea generală a cooperatorilor. Am făcut bilanțul muncii din anul trecut, un an în care am obținut 8 080 kg griu la hectar. 7 560 kg porumb știuleți la hectar, 75 000 kg sfeclă de zahăr la .hectar, am scos în fața satului, cum se spune pe la noi, lipsurile și am hotărît toti ca unul că în acest an putem obține producții și mai bune în condițiile zonei noastre. Și ce a hotărit adunarea generală a fost un lucru înțelept. Pentru că pămîntul este roditor pe cît sîntem noi de harnici. Acum, această hotărîre este întărită prin argumentul unei re-
în interesul tuturor

si al fiecăruiaAsemenea întregii țărănimi cooperatiste, și noi, cei ce muncim la C.A.P. Padina, județul Buzău, am primit cu multă bucurie și caldă recunoștință noile măsuri stabilite în recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, măsuri care vizează direct creșterea bunăstării oamenilor muncii din agricultură. Sîntem conștienți că ele se bazează pe munca și succesele deosebite obținute de țărănime in urma cooperativizării agriculturii, proces revoluționar început cu 40 de ani în urmă, reconsiderării locului agriculturii de Congresul al IX-lea al partidului.Fără îndoială, mărirea fondului de cereale și legume destinat retribuirii în natură a cooperatorilor are în vedere potențialul tot mai ridicat al pămîntului de care dispunem, faptul că țăranul de astăzi cunoaște și aplică cele maț avansate cuceriri ale științei și tehnicii, realizind producții agricole din ce in ce mai mari, sigure și stabile. Spre exemplu, în acest cincinal, noi, cooperatorii de la Padina, ne-am situat, an de an, în rindul fruntașilor, iar în 1988 am reușit să obținem producții medii la hectar bune la aproape toate culturile în condiții de neirigat. De asemenea, în zootehnie am realizat 5 140 litri lapte pe vacă furajată și 6,5 kg lînă pe oaia tunsă. Producții mari am obținut și la legume și la strugurii de masă. Totodată, au sporit recoltele obținute pe loturile în folosință.
„Cu cit adăugăm mai mult la averea comună, 

cu atit mai mult avem fiecare"

mai binetributii majorate. Numai la un calcul sumar rezultă, de pildă, că la producțiile echivalente celor din anul trecut, retribuțiile în natură în familia noastră cresc cu 360 kg de grîu și 480 kg de porumb. Aducem în hambare produse mai multe. Putem crește, deci. în gospodărie animale mai multe, pe care să le contractăm cu statul și să obținem, pe această cale, venituri bănești. în anul trecut am livrat la contract un porc, lapte, lînă, alte produse. De acum înainte posibilitățile noastre vor spori. Iar cînd munca este prețuită crește rodul ei.Citind cu luare aminte comunicatul ședinței Comitetului Politic Executiv, eu și ceilalți cooperatori din comună am avut încă o dată înaintea ochilor dovada că în societatea noastră vorba nu are asemănare decit în faptă, că programul de creștere în acest cincinal a nivelului de trai se înfăptuiește cu consecvență și succes. Creste astfel gradul de civilizație al comunelor, forța lor economică.Ne pregătim pentru ca la vremea semănatului să ne aflăm la datorie, să facem tot ce depinde de noi pentru obținerea unor producții superioare, cu adevărat record, în acest an, în care se împlinesc 40 de ani de cind în țara noastră agricultura a pornit pe calea socialistă, o cale a belșugului.
Veronica MARGINEANU cooperatoare — cooperativa agricolă de producție Galda de Jos, județul Alba

Producțiile agricole din ce în ce mai mari pe care le realizăm atît în fermele cooperativei, cît și pe loturile în folosință, creșterea veniturilor noastre, ' îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață demonstrează pe deplin justețea politicii partidului și statului nbstru de cooperativizare a agriculturii, faptul că prin întărirea și dezvoltarea proprietății cooperatiste se asigură continua prosperitate a satului românesc, înălțarea sa pe noi trepte de progres și civilizație socialistă.Noile măsuri stabilite de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și recentele majorări ale retribuțiilor și pensiilor ne stimulează în obținerea și depășirea producțiilor planificate în 1989. Bucurindu-ne de importantele îmbunătățiri aduse sistemului de retribuire în agricultură, ne angajăm să muncim cu toată răspunderea pentru sporirea producției agricole, dezvoltarea și întărirea continuă a proprietății cooperatiste. Vom dovedi astfel prin fapte dragostea, prețuirea și adînca recunoștință față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care are o contribuție esențială la dezvoltarea și modernizarea agriculturii, la creșterea nivelului de trai al lucrătorilor ogoarelor și,a bunăstării întregului popor.
Traian SAMOILA cooperator, șef de echipă la ferma nr. 1 a C.A.P. Padina, județul Buzău

Vom pune în valoare
toate rezervele de creștere 

a producțieiMă aflam pe cimp cu ceilalți cooperatori din echipă Ia transportul îngrășămintelor naturale pe una din parcelele pe care urmează să semănăm porumb, cînd președintele cooperativei noastre, tovarășul Francisc Orbsz, a venit în grabă cu ziarul in mină să ne aducă vestea îmbucurătoare despre noile măsuri adoptate de conducerea partidului pentru mărirea retribuției în natură a cooperatorilor. Mare a fost satisfacția cooperatorilor cind au luat cunoștință de această nouă mărturie emoționantă a grijii neprecupețite și statornice a partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea bunăstării țărănimii cooperatiste. Acestei noi și înalțe expresii a profundului umanism care caracterizează societatea noastră socialistă, politica partidului, activitatea revoluționară și patriotică neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, noi îi vom răspunde cu fapte exemplare de muncă. cu producții tot mai ridicate. De altfel, in adunarea generală a cooperativei am adoptat planul de producție pe noul an în care ne propunem să depășim substanțial realizările anului trecut. înainte de toate doresc să menționez că am îmbrățișat și noi cu însuflețire hotărîrea comitetului județean de partid de a face din 1989 un „an al porumbului" în județul Satu Mare, în sensul de a obține producții cu mult mai mari decît
Cu hărnicieȘi familia mea. la fel ca întreaga familie de peste 7 000 de locuitori — pentru că sîntem într-adevăr o mare familie — a comunei Pătu- lele, județul Mehedinți, a luat cunoștință cu adîncă bucurie de noile măsuri luate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la mărirea fondului de cereale destinat retribuirii în natură a celor care muncim în agricultură. Este încă o convingătoare dovadă a grijii permanente a partidului, personal a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al celor care sporesc necontenit rodnicia ogoarelor tării. în familia noastră, din tată-n fiu, s-a cultivat respectul față de muncă, fată de pămint. Drumul deschis de cooperativizarea agriculturii cu 40 de ani in urmă a făcut ca munca noastră să fie mai spornică, iar nivelul de trai să se schimbe. în toti acești ani. tot ce se înfăptuiește la sate, ca și la orașe de altfel, are ca scop fericirea Si bunăstarea omului. De acest lucru ne convingem fiecare, chiar dacă privim și numai ceea ce s-a realizat în comuna noastră : 3 școli cu 27 de clase și laboratoare, dispensar uman, rețea de alimentare cu apă potabilă, principalele artere ale comunei sînt asfaltate pe mai bine de 16 km, complex comercial cu etaj, sute de case noi spațioase si impunătoare etc. La ceea ce s-a înfăptuit pină acum — după cum prevede schița de sistematizare — se vor adăuga curînd noi obiective și dotări edilitar-gospodărești.Noi. membrii celor două cooperative agricole de producție, ne aflăm într-o continuă întrecere întru hărnicie. pentru a smulge pămintului roade cit mai bogate. Sîntem într-o zonă a județului cu 

pînă acum și, de asemenea, să realizăm și la celelalte culturi cele mai mari producții din istoria unității noastră. La porumb ne-am planificat o producție de 13 000 kg știuleți la hectar, pe deplin realizabilă și pe care o vom și depăși, întrucît și in 1988 am obținut cu 2 500 kg la hectar mai mult față de prevederile din plan. La grîu, am prevăzut o producție de 8 600 kg la hectar — un obiectiv ambițios pentru noi, avind în vedere că anul trecut producția obținută la hectar a fost mai mică. Dar prin respectarea corectă a tehnologiilor vom realiza și la această cultură recolte mari. La cartofii timpurii la care avem o bună experiență ne-am propus să depășim simțitor cantitatea de 13 000 kg la hectar prevăzută în plan.Exprim, încă o dată, în numele sutelor de cooperatori din unitatea noastră, angajamentul însuflețit de a fi, prin muncă exemplară, la înălțimea exigențelor noii revoluții agrare, a grijii părintești pe care cel mai iubit fiu al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne-o poartă zi de zi și căruia îi dorim sănătate și putere de muncă, spre a ne conduce pe drumul biruitor al socialismului și comunismului.
K.INCZEL Iosil membru cooperator, șef de echipă la C.A.P. Foieni, județul Satu Mare

si priceperecele mai fertile terenuri, iar «întreaga suprafață arabilă se află în sistem irigat. Cu toate că în anul trecut in zona noastră a fost o secetă excesivă, muncind mai bine, folosind cu chibzuință fiecare palmă de teren și sursa de apă pe care o avem la îndemînă, noi, cei de la cooperativa agricolă Pătulele I, am reușit să obținemrecolte ridicate la toate culturile.Ne-am convins că pentru a sporiaverea obștii, averea noastrăavem datoria să realizăm producții tot mai mari la hectar și cu cheltuieli cît mai mici. Așa a fost posibil ca unitatea noastră să incheie' anul 1988 cu beneficii importante. Se înțelege că și retribuția noastră în natură și bani a fost pe măsura eforturilor pe care le-am depus. Bunăoară, eu și soția mea am realizat 540 norme de muncă, revenindu-ne ca retribuție 1 400 kg grîu, 1 760 kg porumb și 27 000 lei.Noile măsuri privind mărirea fondului de retribuire în natură ne determină să muncim cu mai multă răspundere pentru a obține recolte superioare. De altfel, cu prilejul recentei adunări generale a cooperatorilor s-a hotărit să realizăm, în medie la hectar, peste 7 000 kg orz, 8 150 kg grîu, 22 000 kg porumb știuleti. 3 300 kg floarea-soarelui, 54 tone sfeclă de zahăr. Sînt niveluri posibile de atins și care, prin muncă mai bine organizată, pot fi chiar depășite. Noi, membrii cooperativei agricole Pătulele I, ne aflăm deja în plină campanie agricolă. Am pregătit în bune condiții răsadurile pentru suprafețele ce vor fi plantate cu legume ; am fertilizat peste 300 hectare cu îngrășăminte naturale și continuăm acțiunea pe încă 100 hectare ; selectăm semințele pen-tru culturile ce urmează să le în- sămîntăm peste puțin timp.
Vasile BOANCAmembru cooperator,C.A.P. Pătulele 1, Mehedinți

Constructorilor și montorilor de pe șantierul Centralei electrice de termoficare din Drobeta-Turnu Severin le revin în acest an sarcini deosebite : mai intii, să pună în funcțiune turbina nr. 4 de 50 MW, după aceea — integrai grupul nr. 5, adică o nouă turbină de 50 MW și cazanul de 420 tone abur pe oră aferent și, în sfirșit, cazanul nr. 6 de 420 tone abur pe oră. Respectarea termenelor de finalizare a acestor importante capacități de producție, despre a căror stringentă necesitate este de prisos să mai vorbim, impune organizarea' temeinică a întregii activități pe șantier, folosirea la întreaga capacitate a utilajelor de execuție, a forței de muncă, întărirea ordinii și disciplinei la toate punctele de lucru, livrarea ritmică a utilajelor de către furnizori, încadrarea cu strictețe în graficele zilnice de execuție stabilite prin programul de lucru.Acestea fiind exigențele sub semnul cărora trebuie să se desfășoare activitatea pe acest șantier, ne propunem, în sondajul nostru, să vedem cu ce rezultate se soldează o zi de muncă, cu ce probleme se confruntă, la ora actuală, constructorii și montorii, ce măsuri trebuie neapărat luate pentru impulsionarea ritmului de execuție.
I

Volumul de lucrări — 
precis dimensionat 
pe fiecare formație 

de muncăFacem mai întîi, timp de cîteva ore, o „radiografie" a punctelor de lucru. Parcurgem toate locurile — 23 la număr — unde se află constructorii. Frontul de lucru e larg. Forțele, ni se explică, au fost repartizate în funcție de importanța lucrărilor ce se execută. Dar mai ales în funcție de termenele prevăzute în grafice. Bunăoară, inginerul Victor Antoniade, împreună cu brigada pe care o conduce, și-a întocmit un grafie cu toate stadiile ce urmează a fi atinse. Disciplina și realizarea normei de muncă pe fiecare om in parte sînt aici, în peri-, metrul grupului nr. 5, obiective urmărite practic ceas de ceas. „La ora actuală — ne spune maistrul Stelian Chitibea, secretarul organizației de rartid — montăm confecțiile metalice. Lucrăm, după cum se poate vedea, la partea din spate a cazanului, în sala mașinilor, la canalele de gaze arse, la stația de păcură, treapta a Il-a. Cum mai avem și unele restanțe din anul trecut, muncim în așa fel încît să le recuperăm grabnic și să predăm montorului la timp toate fronturile de lucru prevăzute pentru acest obiectiv". Brigada condusă de inginerul Alexandru Berea s-a concentrat, cu forte mult sporite față de lunile anterioare, in punctul unde se așază pe poziție conductele de evacuare a zffurei si cenușii si acolo unde se înălța rapid gospodăria de zgură și cenușă.Ne oprim și în locurile unde muncesc formațiile conduse de inginerul Ghiga Gabriel și maistrul Voicu Paul. Pretutindeni, in jur, e ordine, materialele sint manevrate cu grijă, evitîndu-se orice fel de risipă. Se cam pierde însă timp la lucrările de betonare. Explicația ? Stația de betoane nu funcționează cu întreaga capacitate. De altfel, ingine- rul-șef, Nicolae Albuleanu, este vădit îngrijorat. Și pe bună dreptate. Cele două unități de utilaje și transporturi in construcții, din Timișoara și Craiova, nu asigură zilnic cantitățile de agregate, în sorturile prevăzute, pentru stația de betoane. Din această cauză se toarnă un volum mai redus de betoane.Poate constructorul realiza mai mult ? Fără îndoială, da. Constatăm că în activitatea pe care o desfășoară mai apar destule dereglări. Cauza principală? La 34 poziții de plan încă nu s-au asigurat documentațiile teh- nico-economice necesare. Se fac adrese, se stabilesc și se amină termene, dar Institutul de studii și proiectări energetice, filiala din Timișoara, intirzie să-și onoreze obligațiile asumate.
Montorii solicită 
front larg de lucruMontorii au pe șantier aproape 1 000 de oameni. Brigada complexă de montaj, ce aparține de Antrepriza „Energomontaj" Banat, lucrează după un program riguros fundamentat. Se știe, bunăoară, cîte tone de utilaje vor fi montate intr-o oră, o zi sau o lună de către fiecare formație în parte. Ne-o demonstrează activitatea desfășurată, efortul care se depune. Ne aflăm pe locul unde s-a montat o mare parte din părțile componente ale turbinei nr. 4. Munca este Încordată. Fapt perfect normal, deoarece este vorba de lucrări de mare precizie, care cer o atenție sporită.

— Lucrăm acum la circuitele limită de la turboagregat — ne spune adjunctul șefului de brigadă, inginerul Traian Radiu. După grafice, sintem în avans cu 11 zile. Nu nu-

Cazanul nr. 5 este, in momentul de față, unul din punctele „fierbinți" de lucru de pe acest important șantier. Ca urmare, activitatea de aici este organizată riguros și îndrumată în permanență, cu maximă atenție, de șefii de echipe. In imaginea a- lăturată, o secvență caracteristică pentru răspunderea cu care acționează montorii din echipa maistrului Ionică Mihai la executarea unor lucrări de sudură de mare precizie
mai că vom menține acest avans, dar, după cum ne-am organizat munca, îl vom mări în perioada următoare.în (apropiere se montează cazanul nr. 5 de către o altă formație, coordonată de inginerul Dimitrie Mili- țescu și maistrul specialist Florin Gheța. Se fac obișnuitele pregătiri, 

se verifică cotele din proiect, p tru a nu se scăpa din vedere > cel mai mic amănunt. Se monte sistemul de presiune și părțile av liare. Front de lucru s-a deschis la cazanul nr. 6, unde a înce montarea cadrului metalic.Oprindu-ne în diverse puncte lucru, atenția ne este atrasă și un alt aspect : livrarea intimplăto a utilajelor i-a determinat pe m tori să acționeze invers de cum a: trebuit. Adică s-a montat mai î economizorul, fără să fie pus pe zitie supraincălzitorul, care i n-a sosit pe șantier. în pofida ac tor greutăți create de indiscipl unor furnizori, au fost totuși mont cu 126 tone de utilaje mai mult cît prevăd graficele de lucrări zi". Montorii au conceput și o se de soluții tehnice de mare ram ment, menite să ducă la scurta ciclului de montaj la turbina nr cu aproape o lună și jumătate, comparație cu prima turbină. „Neorganizat în așa fel activitatea fiecare punct de lucru — mention ză inginerul Iosif Ealup, șeful t găzii complexului de montaj — îr să nu ne aștepte utilajele pe noi, noi să le așteptăm și să le punem mai repede pe poziție. Din păcr sintem stinjeniți de livrarea nei mică, cu mare intirziere, a utila lor ce ne sint absolut necesare această perioadă".
Cînd unii mai livrează 

încă... promisiuniDiscutăm cu reprezentanții înt prinderii beneficiare. Inginerul V gil Cioclov Viorel ne spune că stoc se află în prezent utilaje valoare de peste 200 milioane I întrucît utilajele nu sînt livrate ordinea de montaj, precizează inti locutorul, montorii nu pot lucra măsura condițiilor de care dispi Ne referim, bineînțeles,' la dotai tehnică și la forța de muncă.Reținem că pentru capacitățile producție ce urmează a fi puse funcțiune în acest an toate util jele trebuiau livrate pină la 15 r iembrie anul trecut. Numai că u furnizori au cam uitat de obligați contractuale. Dintr-o lungă listă 1 ținem că există o rămînere în uri de 5, 4 și 3 luni în livrarea unor u laje : ventilul de închidere răpit turbina nr. 4, 11 clapete variabile reținere și siguranță, generatoi TH|r— 60. piese auxiliare de genei tor. echipament de protecție și aut matizări, supraincălzitorul nr. 1 la grupul IV, țevi de susținere, i stalația de ardere a păcurei, circu de înaltă presiune și înaltă temper tură, electrofiltru, canale de aer gaze arse, bandaje și altele. în tot peste două mii tone utilaje. Este restanță care trebuie să dea seri de gindit, in primul rind urmat rilor furnizori : întreprinderea mașini grele din București, Corni natul de utilaj greu din Cluj, intr prinderea „Vulcan" din Bucureș întreprinderea de utilaj tehnolog Bistrița și întreprinderea de co strucții metalice Caransebeș. Ori tergiversare poate pune sub semn întrebării respectarea termenelor i dare în funcțiune a noilor capacity de producție. Tocmai de aceea, o i tervenție energică este necesară din partea ministerelor de resort.în rezolvarea acestor problem desigur, beneficiarul trebuie să implice mai mult. Și cînd spune aceasta, avem în vedere o stare c lucruri de neadmis : pe șantier, bt neficiarul are 18 diriginți, dar muncă se văd efectiv doar 6 sau Ceilalți, e greu de știut ce preoci pări au, pentru că la punctele c lucru nu pot fi găsiți. Să nu se ști oare, nici pînă acum, că diriginț de șantier au datoria să urmăreasc permanent execuția și calitatea li crărilor, să facă corect și cu compt tență profesională recepția acestora Cînd este vorba de realizarea uni obiectiv de o asemenea importanți colaborarea și răspunderea tuturc trebuie, în mod obligatoriu, să vize ze unul și același scop : respectare termenelor de punere în funcțiune capacităților prevăzute în planul p acest an.
Vircjîllu TATARUcorespondentul „Scînteii

La C.A.P.-Drăgoiești, Ialomița : gînduri de buni gospodari, răstite in aceste zile cu sentimentul angajării responsabile, pentru a obține recolte din ce in ce mai mari Foto : S. Cristian

O experiență care se impune atenției:

(Urmare din pag. I)singur numai, care vorbește despre chibzuință oamenilor de aici, a președintelui cooperativei : in vreme ce sint cooperative cărora nu le ajung furajele — chiar vecinii celor din Drăgoiești, cei de la C.A.P.-ul din Roșiori, de exemplu, sint în această situație — aici s-a depozitat atîta fin de lucernă incit animalele sint hrănite la discreție, ca să ne exprimăm așa. Dar fapte de acestea am putea înfățișa in continuare, sint foarte numeroase, dau măsura muncii pline de abnegație a cooperatorilor din Drăgoiești, a conștiinței lor care le spune, pe drept cuvînt, că munca cinstită, făcută cu pricepere și pasiune, bine organizată, disciplinată, împlinind și sporind averea comună, este singura care duce la bunăstare, la prosperitate continuă, pentru toți. Tot ce s-a realizat in acești 40 de ani petrecuți de la începerea cooperativizării agriculturii în România, și aici la C.A.P.-ul din Drăgoiești, ca in întreaga țară, demonstrează clar că acesta a fost singurul drum, cel 

mai bun, pentru accesul întregii noastre țărănimi la nouă civilizație, la nouă viață, liberă, plină de demnitate.Ceea ce a impresionat cel mai mult la această discuție cu cei cîți- va cooperatori și președintele din Drăgoiești a fost înțelegerea profundă a faptului că noile măsuri își vor arăta cu adevărat caracterul stimulativ numai în condițiile în care se vor obține producții agricole cît mai mari. „Pentru că, spunea unul dintre participanții la discuție, procentul de 14 sau 16 la sută poate reprezenta foarte puțin dacă producția e mică și foarte mult dacă producția e mare". Și gindul lor este nu atît să-și facă socoteala cît vor cîștiga în plus, ci să aplice măsuri ferme ca producțiile din acest an să crească cit mai mult. Și au multe de făcut în această privință.Amplasarea culturilor s-a încheiat, au stabilit și hibrizii pe care îi vor semăna, s-au asigurat de să- mință, îngrășămintele organice — 3 000 de tone — au fost transportate în cimp, în mare parte din toamnă, precum și în luna ianua

rie. în aceste zile va avea loc adunarea generală, iar după aceea se va trece la angajarea in acord global a tuturor lucrărilor, la organizarea întregii munci. O preocupare cu totul nouă pentru cooperatorii de aici este cea legată de irigații. Din acest an, aproape întreagă suprafață va fi irigată. La o parte din ea deja s-au făcut probele tehnice ale sistemului ; pe o altă suprafață lucrările sînt încă în curs.— Nu știm prea multe, știm prea puțin despre irigații — spune președintele. E o treabă complicată. Ne-am pregătit oameni pentru aceasta, îi pregătim în continuare, dar ne-am consfătuit în consiliul de conducere, ne-am consultat și cu specialiștii' și am hotărit cum să ne pregătim mai bine, cum să învățăm mai bine și mai repede.Vor învăța fără îndoială repede și bine cum să lucreze și în condițiile pămintului irigat, așa cum au învățat să facă o agricultură intensivă și cum fac atîtea lucruri bune cu pricepere, cu pasiune, cu responsabilitate.

INDICI SUPERIORI ÎN FOLOSIREA
Deși marea majoritate a sondelor din cadrul Schelei de producție petrolieră Comănești, județul Bacău, sînt vechi, producția zilnică de țiței și gaze se menține la un nivel ă- proape constant. Mai mult, în luna ianuarie și în prima parte a lunii februarie din acest an, extracția de țiței a sporit față de aceeași perioadă a anului trecut cu 5—10 tone ; in același timp, planul la gaze extrase a fost depășit cu 7 milioane metri cubi, iar la gazolină — cu aproape 100 de tone. Cum s-a acționat pentru creșterea continuă a producției?— Sporurile de producție din acest an le-am pregătit de fapt încă din 1988 — ne spune inginerul Nicolae Constantin, directorul schelei. In acest scop, în toate sectoarele de producție au fost luate măsuri tehnice și organizatorice eficiente, care asigură condiții bune de muncă pe timp friguros. Astfel, toate conductele exterioare de apă, gaze, țiței și noroi au fost pregătite din vreme împotriva înghețului ; s-a făcut revizia liniilor aeriene de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, a posturilor de transformare și a instalațiilor de forță ; au fost îngropate conductele de titei, gaze și reparate drumurile de acces la punctele de lucru. De asemenea, au fost revizuite și reparate la timp halele și atelierele de producție. Alte măsuri au vizat mai buna organizare a producției și a muncii, creșterea factorului de recuperare a țițeiului din zăcămint și introducerea unor noi tehnologii de lucru. Aș da doar un exemplu : în cadrul acțiunii de modernizare, am telemecanizat circa 600 de sonde, mult mai multe decît se prevedea în plan, fapt ce asigură o mai bună supraveghere a acestora, scurtarea timpului de întrerupere și, bineînțe

les, creșterea producției zilnice de țiței. Totodată, am efectuat un mare număr de operații de stimulare a stratelor productive, care asigură la ora actuală însemnate sporuri de producție.Profitînd de vremea mai puțin aspră decît în alte ierni, muncitorii și specialiștii din cadrul schelei au efectuat în ultima vreme la sondele de pe cîmpurile petroliere de la Asău, Podei, Dofteana. Ghelința etc. peste 1 000 de operațiuni geologo- tehnologice — adiționări, acidizări.
LA SCHELA DE PRODUCȚIE PETROLIERA COMĂNEȘTI

fisurări — cu un aport de producție de aproape 19 000 tone de țiței, cu circa 5 500 tone mai mult decît se estimase inițial. în același timp, pe cimpurile petrolifere de la Păcurița, Dofteana și Burcioaia au fost puse în funcțiune, cu mult mai devreme față de plan. 19 sonde noi, cu un însemnat aport la sporirea producției de țiței. Alte 13 sonde vechi au fost reparate și ca urmare acum produc din plin.O atenție deosebită a fost acordată realizării tuturor măsurilor ce privesc creșterea factorului de recuperare, urmărindu-se mai buna valorificare a rezervelor existente în zăcămint. în acest scop, formațiile de intervenție conduse de maiștrii Gheorghe Bandea, Neculai Nistor, Radu Rădută și altele au pus în funcțiune 14 noi sonde pentru înde- sire și completare de gabarit. iar la 6 sonde de pe cimpurile de la Asău, Moinești și Dofteana s-a trecut la sistemul de exploatare prin injecție. La Comănești și Lapoș au 

fost înlocuite peste 8 000 metri conducte de injecție și tubingul uzat la un număr de 29 de sonde, cu 4 mai multe decît prevedea programul pentru această perioadă. în fine, a fost schimbată tehnologia de exploatare la un număr de 373 sonde.Pentru îmbunătățirea activității de extracție și creșterea indicelui de utilizare a sondelor, consiliul oamenilor muncii, organizația de partid au întreprins concomitent cu măsurile tehnice și o seamă de măsuri organizatorice. Astfel, au fost înfi
ințate alte 12 formații de întreținere. reparare a sondelor și reintroducere a lor în circuitul productiv, iar asistenta tehnică s-a asigurat în toate cele trei schimburi. Concomitent, au fost luate măsuri pentru o mai bună aprovizionare cu materiale, scule și piese de schimb a tuturor punctelor de lucru, și îndeosebi a celor îndepărtate. Faptul că toate formațiile de intervenție și reparații lucrează acum în trei schimburi a făcut ca în luna ianuarie coeficientul de exploatare a sondelor. a tuturor utilajelor să fie depășit cu 0,1 la sută fată de plan.Organizațiile de partid, comitetul sindicatului au pus în centrul preocupărilor lor creșterea gradului de pregătire profesională, perfecționarea întregului personal muncitor. Din discuțiile purtate cu muncitori, specialiști, din cele constatate pe teren am retinut că la ora actuală toti petroliștii învață. Prin cursuri de specializare și de ridicare a calificării, prin instruire la locul de

SONDELORmuncă au fost pregătiți pină acun peste 2 000 de oameni. Totodată. îi scopul sporirii competentei profe sionale și folosirii mai rationale ; forței de muncă, un mare număr d< sondori și-au însușit o a doua mese rie : mecanici pentru trolii, electricieni, operatori de extracție, condu cători auto etc. Buna pregătire t sondorilor. creșterea competente lor profesionale au dus la îmbunătă tirea calității lucrărilor efectuate. 1; reducerea timpului neproductiv li sonde cu circa 5 la sută față dt aceeași perioadă a anului trecut iar timpul de execuție a unei operații geologo-tehnologice a fost redus la jumătate. Ca urmare, brigăzih de producție conduse de ingineri Nicolae Pricopie, Constantin Iotu Edmond Chiculiță au extras dir adincuri, în acest început de an cantități de țiței și gaze ce depășesc cu 10—15 la sută sarcinile planificate.Producțiile zilnice de țiței și gaz« ar putea fi însă și mai mari dacă toate sondele ar funcționa normal, fără întrerupere. La data documentării. pe cimpurile petrolifere și ga- zeifere din raza de activitate a schelei din Comănești staționau 12 sonde din lipsă de tubing, mașini de forță, acumulatori și alte materiale neasigurate la vreme de furni-; zori. Petroliștii din Comănești, angajați și ei. în marea întrecere pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe acest an hotărîtor al actualului cincinal, fac un apel tovărășesc către colectivele de muncă din unitățile furnizoare să le livreze lâ vreme materialele necesare, contractate, pentru a-și putea desfășura normal activitatea și îndeplini angajamentele asumate.
Gheorghe BA1TAcorespondentul „Scînteii*
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REALITĂȚILE PRODUCȚIEI 
SI PULSUL DEZBATERILOR

9lezbaterile organizate în cadrul ățămintului politico-ideologic pe rginea tezelor, ideilor și orientă- >r din Expunerea tovarășului :olae Ceaușescu la ședința comu- a Plenarei Comitetului Central al •tidului, a organismelor democra- e și organizațiilor de masă și itești polarizează șl atenția comu- tilor, a organizațiilor de partid i municipiul Galați. Afirmăm sasta după ce am participat efec- la mai multe asemenea dezbateri, pă discuțiile purtate cu numeroși iviști de partid. Sînt multe exem- ;le ce pot fi aduse în sprijinul rmației de mai sus. La cursul îanizației de partid energetic din xeprinderea Laminorul de tablă zbaterea la tema : „Stadiul actual dezvoltării societății socialiste nânești. Etapa făuririi societății .-ialiste multilateral dezvoltate" i bucurat de numeroase inter- nții din partea membrilor de rtid. Este de remarcat faptul că sile din document au găsit un punic punct de sprijin în înseși ilizările colectivului intreprin- rii, unitate industrială constant mtașă în întrecerea socialistă pe 'ă. Comparațiile făcute de vorbiri au demonstrat, cu sporită teraei- cie, justețea politicii partidului de zvoltare industrială a tuturor zoilor țării, de modernizare a capa- ;ăților de producție, de introducere celerată a progresului tehnic. „în 45, preciza cineva, platina se căra i spatele din vapoarele trase la iei, iar transportul tablei se făcea 
1 căruța cu boi". Investițiile din ul- nii ani, noile capacități date în fo- sință, tehnica modernă de care spune acum întreprinderea consti- ie argumente prin care s-a reali- t necesara legătură a ideilor din >cument cu realitatea. Ing. Iile iboi, secretarul adjunct cu propa- inda al comitetului de partid pe treprindere, ne-a convins — cu :emple luate din alte dezbateri — i așa se procedează în mod obiș- lit în cursurile învățămîntului de irtid ce se desfășoară aici, prin :easta sporind și interesul, și efi- ența lor.La întreprinderea „11 Iunie" Găti am asistat la dezbaterile de la .1 curs al organizației de partid nr. dezbateri conduse de propagan- stul inginer Ilie Marin. Cei peste l de participanți s-au dovedit in- iresațt de problemele puse în dis- îție în cadrul aceleiași teme, enun- ite mai sus, au demonstrat maturi- ite politică, bună pregătire pe plan leologic. Propagandistul le-a soli- tat, de asemenea, să se refere și i realități din unitate, la realiză

?,00 Telex
{,05 La sfîrșlt de săptămînă (parțial 

color)
1,45 Săptămînă politică

cinema
• Mari regizori, mari actori :
PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30
• Expediția ; GIULEȘTI (17 55 46) t-
9; 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Chirița in Iași î FERENTARI 
(80 49 85) — 14,30; 16,45; 19, COTRO- 
CENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• Capcana mercenarilor : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Evadarea: PACEA (71 30 85) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Muzica e viața mea : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Moștenire cu bucluc : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 15; 18. FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 12; 15; 18
• Loma : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9‘ 11* * 13*  15*  17*  19
• Zece negri mititei : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12; 15; 18
• Sora 13 : STUDIO (59 53 15) — 9,30;

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Marea — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Contrabasul — 18 ; (sala Ate
lier) : Autograf — 18
• Opera Română (13 18 57) : Ernani 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : My 
Fair Lady — 18
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Clinele 
grădinarului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierdută — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 19
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Livada de vișini — 18 ; 
(sala Studio) : Complotul miliardari
lor — 18,30
• Teatrul GluleștI (14 72 34, sala Ma
jestic) : Regele Lear — 18 ; (sala Giu- 
lești, 18 04 85) : Visul unei nopți de 
iarnă — 18
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Savoy, Savoy 
— 18 ; (sala Victoria 50 58 65) : Caval
cada rîsului — 18
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română *■ (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Turandot — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Ileana Sinziana — 11
• Circul București (10 41 95) : „Stelele 
circului" — 15,30 ; 18,30

cea Cornișteanu, Silviu Purcărete), din cea tînără (Dragoș Galgoțiu) ori foarte nou afirmată (Ștefan lordă- nescu, Ovidiu Lazăr, Laurian Oniga).Este de semnalat, mai ales in a- bordarea lui Caragiale, încercarea (deocamdată parțial finalizată) de a lectura o lucrare și prin recurs la universul, temele și ideile întregii opere — adică prin fructificarea unor aspecte (nu doar sugestii) de intertextualitate. De asemenea, paralel cu preocuparea de dezvoltare a viziunii critice caragialiene și a 

specificității naționale a comediilor — cea a adincirii dramatismului condițiilor de existență ale personajelor solidară tendinței, din ce în ce mai marcată în ultimii ani, de accentuare a gradului de universalitate al operei, prin sublinierea unor mize etice de mai largă referință temporală și spațială.Se joacă relativ intens șl cu real succes lucrări de Victor Ion Popa și Al. Kirițescu, G. M. Zamfirescu, Tudor Mușatescu, Victor Eftimiu — dar, din păcate, nu întotdeauna scrierile lor de marcă.La capitolul : dramaturgia anilor noștri, am asistat la unele reluări interesante în sine și, de asemenea, prin modul In care argumentau rezistența la timp și implicit valoarea unor lucrări. Datorită Teatrului de Comedie, „Sfintul Mitică Blajinu" s-a întîlnit cu publicul de azi, prin intermediul unei strălucite echipe actoricești, care a știut să ascută tăișul 

11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19, LIRA (317171) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19
• Sentință suspendată : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sonata Kreutzer : UNION (13 49 04) 
— 9; 12; 15; 18
• Călătorie peste mări : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 12,15: 15.30; 18,45
6» Oricare fată iubește un băiat : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30
• Program de desene animate : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13
• Coliba unchiului Tom : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 12; 15; 18

Comedia, și cu deosebire comedia satirică, este un gen îndrăgit de spectatori. Este și un gen cultivat, prin tradiție, cu mari succese, de dramaturgia noastră clasică și contemporană. Era firesc ca și in anul teatral abia incheiat, an bogat, variat în titluri și realizări spectaculare, prezența comediei în repertorii să se facă remarcată, oferind interesului public un evantai de titluri diverse ca tematică, orientări stilistice. Astfel, iubitorii Thaliei au putut vedea transfigurări scenice după Lope de Vega și Goldoni, Shakespeare. Moliere, Gogol și Cehov, Shaw, Bulgakov și Dario Fo etc. Ce-i drept, în numele acestei deschideri, insuficient supravegheate de spirit selectiv și mai ales de simțul teatrului ca artă a actualității — am putut asista și la apariția sau reapariția unor figuri ilustre ale teatrului bulevardier, a unor nume obscure ale periferiei franceze și engleze ; unele aparținînd unor autori care pot fi memorați, din cînd în cînd, (chiar dacă apoi iar condamnați Ia uitare) numai datorită insistenței, demne de o cauză mai bună, cu care sint traduși și adaptați.Destul de bogat a fost, de-a lungul anului 1988, și evantaiul pieselor dramaturgiei noastre clasice și interbelice. A reținut atenția un „muzical" după „Sinziana și Pepelea", și sperăm că opera lui Vasile Alecsandri, părinte al teatrului nostru, va interesa și mai mult pe viitor. Grație unor premiere anterioare, întregite de cele ale ultimelor stagiuni, prin spectacole realizate la București (Teatrul Mic, Teatrul „Nottara"), Craiova, Iași, Ploiești, Oradea, Bîrlad, Arad, avem azi, ori- cînd programabilă, integrala (bogată în propuneri incitante) a comediilor caragialiene. Și e interesant de remarcat că dacă Radu Beligan a semnat realizarea montării băcăuane, printre semnatarii regiei noilor versiuni ale capodoperelor caragialiene se numără directori de scenă din generația de mijloc (Dan Micu, Mir

rile cunoscute, la problemele locului de muncă, precum și la dezvoltarea impetuoasă a municipiului și județului Galați în anii socialismului, în „Epoca Nicolae Ceaușescu". Vorbitorii au făcut-o cu bucuria de a se ști participant Ia toate aceste victorii. Dezbaterile din cele două cursuri amintite ne-au creat convingerea că însușirea temeinică a tezelor, ideilor și Orientărilor din acest document programatic de o deosebită valoare teoretică și practică în legătură cu realitățile, cunoscute, trăite de oameni, cu realizările înfăptuite de ei înșiși, au o capacitate formativă mult mai înaltă, o forță de înrîurire mai puternică. Pentru că fiecare unitate eco- nomico-socială oferă prin ea însăși
Pe marginea desfășurării 
invățămîntului de partid 

in unități 
din municipiul Galați

asemenea exemple grăitoare, care atestă justețea politicii partidului, progresul uriaș înfăptuit în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Cînd propagandistul omite această legătură necesară, dezbaterile devin monotone, superficiale. Din păcate, am întîlnit și o asemenea situație la Fabrica de plase și unelte de pescuit din Galați, la un curs al organizației nr. 5. Propagandista Neta Lină a numit trei cursante care au citit tot atîtea texte, copiate cu grijă din document, din ziare. Apoi dezbaterile au ajuns într-un punct mort, propagandista mirîndu-se cea dinții cit de repede s-a terminat acțiunea. Mai mult decît atît, prezența la curs a fost mult deficitară : au lipsit mai mult de jumătate dintre cursanți. Desigur, nu așa trebuie să se desfășoare dezbaterile, iar scuzele propagandistei „nu au putut justifica în nici un fel situația înfățișată".Am considerat situația drept o excepție regretabilă. De altfel, Maria Cristea, șef de sector la Comitetul municipal Galați al P.C.R., ne-a asigurat de faptul că marea majoritate a dezbaterilor sînt efectuate cu deosebită grijă, în mod aprofundat, așa cum trebuie tratat un asemenea document de o excepțională importanță pentru viața partidului și poporului nostru. Instruirile făcute la nivelul comitetului municipal de partid au beneficiat de intervenții valoroase făcute de propagandiști ai
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,23 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver

suri patriotice, revoluționare (co
lor)

19,35 Teleenciclopedia (color)
20,05 întilnire cu opereta (color)
20,45 Film artistic (color). Acțiunea 

„Edelstein". Producție a studiou
rilor cehoslovace. Premieră TV.

teatre 

Realizări notabile, dar și „mult zgomot 
pentru nimic" în comedia teatrală

comitetului județean de partid, cadre didactice de la catedra de științe sociale a Universității din Galați. Și din nou ni s-au oferit exemple prin care se atestă buna desfășurare, în general, a dezbaterilor la învățămîn- tul de partid în unități economice (Șantierul naval, întreprinderea de navigație fluvială NAVROM, Intre- pinderea mecanică pentru echipamente hidraulice. întreprinderea de sîrmă, cuie și lanțuri ș.a.), în instituții de învățămînt, sănătate, comerciale etc.Așa după cum ne spunea Constantin Enescu, directorul cabinetului județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă, atenția deosebită acordată dezbaterii acestui document este atestată și de hotă- rîrea secretariatului comitetului județean de partid de a sprijini, în mod special acțiunea, prin activiștii organului județean de partid. Aceștia, repartizați, pe cursuri, raportează săptămînal în legătură cu desfășurarea dezbaterilor. In sprijinul în- vățămîntului de partid au fost organizate schimburi de experiență la cabinetul județean și în marile unități economico-sociale gălățene. In acest context, precizăm că în prezent ' cabinetul județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă dispune de sporite posibilități pentru pregătirea cursanților, a propagandiștilor în vederea efectuării unor dezbateri calitativ superioare. Reamenajarea propagandei vizuale ■din incinta cabinetului, acțiune realizată cu mult gust, cu grijă pentru obținerea unei necesare funcționalități, precum și îmbunătățirea relației cu publicul prin filiala de literatură social-politică a Bibliotecii județene „V. A. Urechia", filială cu sediul în cabinetul județean, oferă noi posibilități de studiu pentru toți cei interesați, o garanție că pregătirea temelor viitoare la învăță- mîntul politico-ideologic se poate realiza în condiții bune. Aceeași grijă, ne spunea interlocutorul, se acordă și reamenajării punctelor de documentare politico-ideologică din multe unități.Cît privește direcțiile de acțiune pentru perfecționarea activității în acest domeniu, interlocutorii noștri s-au referit la necesitatea participării mai ample la dezbateri, la studierea în întregime a bibliografiei, la prezența în totalitate a cursanților și, evident, la necesitatea ancorării problematicii dezbătute în realitățile și preocupările colectivelor de oameni ai muncii.
Dan PLAEȘUcorespondentul „Scinteii"

Cu : Lubo Roman, Magda Sputto- 
vâ, Viola Thirrlng, Katalin Sir, Bo- 
rivoj Navrâtil, Slăvo Drozd, Lu- 
bomir Gregor, Jăn Kroner, Roman 
Mecnarowski, Vitezslav Jandâk. 
Regia : Zoro Zăhon

21,55 Țară de vis. Muzică ușoară (color) 
22,05 Telejurnal
22,15 Feerie pe gheață (color)
22,30 închiderea programului

Oră de Instruire practică la Liceul industrial nr. 1. cu profil petrolier, din Cimpinal Foto : E. Dichiseanu

satirei, dar să aprofundeze și omenescul. De o receptivitate ieșită din comun s-a bucurat teatrul lui Teodor Mazilu — In multe orașe din țară înscriindu-se pe afișe „Acești nebuni fățarnici", tripticul de piese scurte „împăiați-vă iubiții" și mai ales „Mobilă și durere" (adaptată la Timișoara, Galați, Craiova, Botoșani, Brăila etc.). Piesele lui Tudor Popescu, Ion Băieșu, Dumitru Solomon, mai ales unele deja lansate, au rămas, în continuare, în atenția mai multor instituții de spectacole.

Comedia istorică „A treia țeapă" din suita unică in felul ei, scrisă cu strălucire de Marin Sorescu a poposit — după montările de la I.A.T.C., Craiova, Cluj-Napoca etc. la Teatrul „Bulandra". O deosebită surpriză ne-a oferit Studioul I.A.T.C. prin „Ploua la Sovata", spectacol care a conferit piesei „Stress", descifrată ca o comedie tragică, o nouă „viață", nebănuită, neașteptată.Mai puțin generoasă numeric, recolta de piese noi, de premiere absolute, evidențiază „forma" nedezmințită a unor autori consacrați mai de mult (Ion Băieșu, Tudor Popescu) sau in anii din urmă (Dinu Grigores- cu, Paul Ioachim), cea mai plăcută surpriză a stagiunii fiind vocația comică a lui Mihai Ispirescu. Credem că acest capitol ar fi putut fi cu mult mai generos, dacă volumele masive, mai vechi și mai noi, ale autorilor consacrați (și ne gîndim la cărțile de dramaturgie semnate de Paul Everac, D. R. Popescu, Marin

Teatrul de stat Valea Jiului din municipiul Petroșani Foto : S. Cristian
TÎRGU MUREȘ : 

Universitățile 
cultural-științifice 

în sprijinul pregătirii 
profesionaleMunicipiul Tîrgu Mureș a găzduit, timp de două zile, o consfătuire pe tară cu tema „Contribuția universităților cul- tural-științifice de la orașe și sate la profesionalizarea forței de muncă, la lărgirea orizontului de cunoaștere al oamenilor muncii. îndeosebi al tineretului, in lumina sarcinilor reieșite din documentele Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a tezelor cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu din noiembrie 1988". La aceas- r tă manifestare au participat cadre care lucrează în domeniul universităților cultural-ști- ințifice. cadre didactice universitare, activiști culturali, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Cu acest prilej a avut loc masa rotundă cu tema : „Știință și creativitate — coordonate majore ale progresului contemporan", iar rectorii universităților 'cultural-științifice din București. Cluj-Napoca. Craiova. Iași. Oradea. Ploiești. Timișoara și Tirgu Mureș au prezentat în cadrul acestui schimb de experiență referate vizînd modul în care au acționat pentru perfecționarea pregătirii forței de muncă și lărgirea orizontului de cunoaștere al oamenilor muncii. Totodată, filialele universităților cultural-științifice de la întreprinderea ..Electromureș" și Combinatul chimic „Azomureș" din localitate au susținut activități metodico-practice. iar în comuna Iernut a fost organizat simpozionul : „Cunoașterea și aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei agricole — condiție hotărîtoare în obținerea unor realizări din ce în ce mai mari în producția vegetală și animalieră". (Gheorghe Giurgiu).

Sorescu, Dumitru Solomon, Ho- ria Lovinescu și Romulus Guga, I. D. Sîrbu, Mircea Radu Iacoban, I. D. Șerban, Andi Andrieș, George Genoiu, Ștefan Oprea, Vasile Re- breanu ș.a.) ar fi fost mai atent și pătrunzător aprofundate in secretariatele literare, în colectivele scenice. După cum, o altă sursă de îmbogățire și diversificare ar fi putut fi constituită de unele din lucrările tipărite ale unor adepți ai genului mai recent afirmați, precum Ion Bucheru, Viorel Savin etc.

Cît privește nivelul spectacolului nostru de comedie — acesta a fost, firește, variabil, cu certe reușite și cu realizări de referință. Deși nu credem că greșim observind că tocmai aici, unde așteptările sînt cele» mai mari, am avut și destule decepții. Căci evenimentele spectaculare, adică transpunerile scenice care să se poată institui în modele de impact în actualitate, de sincretism al artelor și, mai ales, de originală teatralitate, așadar montările care să devină adevărate sărbători ale artei și bucurii spirituale deosebite — au fost destul de rare. Chiar și cele mai reușite realizări din anul 1988 cer (sub semnul obiectivitătii judecății critice și mai ales al judecății de valoare ce trebuie să pună In balanță intențiile teoretice și realizările scenice și actoricești concrete) aprecieri foarte variate : alături de superlative, împreună cu ele, și rezerve, alături de entuzias- me și nuanțate amendări. Căci, nu

Izvorul
Sărbătorirea zilei de 

naștere și a îndelunga
tei activităfi revolu
ționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
partidului și pre
ședinte al Republicii, 
a prilejuit și prile
juiește in continuare 
realizarea de bilanțuri 
ample in toate sferele 
creației materiale și 
spirituale a poporului 
român, puternic in
tensificată după cel 
de-al IX-lea Congres 
al P.C.R., din anul de 
răscruce revoluționară 
istorică — 1965.

Un asemenea bilanț 
prodigios înregistrea
ză și mișcarea noas
tră folclorică, impul
sionată și diversificată 
de Festivalul națio
nal „Cintarea Româ
niei", inițiativă clar
văzătoare, de un fier
binte patriotism, a 
conducătorului parti
dului și statului nos
tru, competiție de 
masă ajunsă in acest 
an la cea de-a Vll-a 
ediție. Realizarea e 
cu atît mai impresio
nantă cu cit in multe 
țări ale lumii folclo
rul s-a retras de mult 
in muzee și colec
ții de specialitate ale 
bibliotecilor și arhive
lor.

Dintre multele mi
racole românești, a- 
cesta, al exploziei 
mișcării folclorice, se 
înscrie ca un feno
men viu al spiritua
lității românești ce 
i-ar entuziasma pe 
înaintași, de la Vasile 
Alecsandri la Mihai 
Emine seu, cel.ce în
demna pe scriitori sd 
se adape din izvorul 
pururea reintineritor, 
curat ca lamura al 
poeziei populare.

Sintem îndreptățiți 
așadar si întreprin
dem o asemenea in
cursiune, pornind de 
la unele manifestări 
desfășurate în decenii
le din urmă, implicit in 
aceste zile. Astfel, în 
chiar spectacolul o- 
magial susținut de e- 
misiunea „Tezaur fol
cloric in concert" s-a 
evidențiat sincretis
mul originar al fol
clorului, in care cîn- 
tecul și viersul și-au 
dat mina intr-o stră
lucită înflorire a vir
tuților creatoare ro
mânești.

O altă emisiune de 
tradiție, datind de a- 
proape 11 ani la ra
dio, „Revista de etno
grafie și folclor", a 
recurs recent — prin 
cuvintul competent al 
unui specialist, profe
sorul A. Olteanu, la 
realizarea unor sin
teze convingătoare. 
Au fost trecute in re
vistă, intr-o asemenea 
sinteză, toate mani
festările mai impor
tante ale deceniilor la 
care ne referim, de la 
reeditarea principale
lor colecții de poezie 
populară la studii 
purtînd girul unor 
semnături prestigioa
se, de la cele ale lui 
D. Caracostea, Ovi- 
diu Birlea, I.C. Chiți- 
mia, George Călinescu, 
Gh. Vrabie la cerce
tători mai tineri pre
cum Nicolae Constan- 
tinescu, Cezar Tabar- 
cea sau Al. Dobre.

Și pe plan institu
țional consemnăm re
marcabile schimbări 
prin înființarea in 
centrele culturale mai 
importante a asociați
ilor etnografilor. Ca să 
nu mai vorbim de ac
tivitatea multiplă de 
cercetare și bibliogra
fie de pe lingă uni
versitățile din Bucu
rești, Iași, Cluj-Na- 
poca, Timișoara, Cra
iova.

Valorificarea creați
ilor folclorice in ca
drul larg al Festiva
lului național „Cin
tarea României" re
prezintă saltul calita
tiv cel mai sensibil și 
mai durabil pe care 
l-a înregistrat miș
carea noastră folclo
rică. Valențele sale de 
tezaurizare și educa
tive sînt calități noi 
pentru care trebuie 
să-i fim, încă o dată, 
recunoscători fonda
torului acestei miș
cări pe multiple pla
nuri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
militant pentru con
servarea in toată au
tenticitatea lor a aces
tor valori de seamă 
ale spiritualității ro
mânești.

Mișcarea noastră 
folclorică a atins in 
acest al 45-lea an al 
victoriei revoluției 
din august un punct 
de virf. Calitatea 
pentru care milităm in 
toate domeniile crea
ției materiale și spi

o dată, destule propuneri de lectură originală ale unor opere s-au dovedit a fi, a rămine, in cele din urmă, străine de esența, specificul, organi- citatea operei inspiratoare, după cum s-au dovedit, totodată, incapabile să propună o viziune proprie coerentă.Sub semnul unei adevărate moda a înnoirii, a unui „altfel" și chiar „invers" cu orice preț, sub semnul unei forțate, artificiale accentuări a dimensiunii dramatice sau tragice sau a amplificării excesive a de

scrierii de mediu, sau a modificării arbitrare a. lumii în raport cu care scriitorul iși exercită vocația satirică, comedii mai mult sau mai puțin spirituale și vesele au devenit nu doar triste, ci de-a dreptul plicticoase (argumente in acest sens ar putea oferi, de pildă : „Mireasa mută" de Ben Jonson la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, ori „Căsătoria" de Gogol la Teatrul de stat din Bîrlad, și nu în ultimul rînd „Titanic Vals" de Tudor Mușatescu la Teatrul Național din Tîrgu Mureș). In multe cazuri deficiențele de viziune apar, în esență, ca o consecință a unor încercări nereușite de mascare a lipsei stăpînirii mijloacelor de expresie, a unor carențe de profesionalitate : lipsa capacității de invenție în stilul cerut de piesă sau, în cel nou propus, lipsa de gust și cultură.Simptomatic, Gala „Arta comediei", ediția a Vll-a, desfășurată la Galați, care a reunit, oricum, o se

pururi înnoitor
rituale este corolarul, 
imperativul la ordinea 
zilei și in această ac
tivitate desfășurată de 
talentele din rîndurile 
oamenilcfr muncii, de 
profesioniști reputați.

Un confrate se a- 
răta preocupat intr-un 
comentariu apărut nu 
de mult intr-o presti
gioasă publicație de 
contribuția folclorului 
la unificarea expre
siei artistice națio
nale, invocind in a- 
cest sens opera de ex
cepție a unei artiste 
de geniu precum Ma
ria Tănase. Să fim 
bine înțeleși : in ca
zul Măriei Tănase am 
fost martorii afirmă
rii unui talent ieșit 
din comun. E greu 
să pretindem azi chiar 
și unei mari inter
prete ca Sofia Vico- 
veanca să cinte in e- 
gală măsură cu Be- 
none Sinulescu, Flori- 
cile din Bihor (Bradu, 
Ungur, Duma) Angela 
Buciu, Sava Negrean- 
Brudașcu, Ana Pa- 
catiuș, Floarea Calo
tă, Angelica Stoican. 
Am invocat nu intim- 
plător pe Sofia Vico- 
veanca, pentru că ea 
continuă să rămină o 
bucovineancă al cărei 
cintec surprinde „jo
cul, munca, bucuria, 
tot ce-nseamnă ome
nia". Și România, a- 
dăugăm noi.

Avem temeiuri să 
susținem că niciodată 
in trecut n-am bene
ficiat de o zestre de 
talente folclorice ca 
astăzi. Trebuie să se 
persevereze, cu dis- 
cernămint și pasiune, 
în a le valorifica in 
manifestări de înaltă 
ținută artistică, fapt 
asigurat de cadrul ge
neros al Festivalului 
național „Cintarea 
României".

Astfel vom intra In cel de-al treilea mi
leniu cu o mișcare 
folclorică in plină în
florire și maturizare. 
Izvorul pururea rein
tineritor al creației 
populare, de toate ge
nurile e mai afluent 
(și mai influent) ca 
oricind in trecut, 
semn al tinereții fără 
bătrinețe a poporului 
român, atît de dotat 
in virtuți spirituale de 
excepție.

Niculae STOIAN

lecție a spectacolelor de comedie din țară, a propus, alături de spectacole cuceritoare (Încununate, pe merit, cu premii) și destule altele care semnalau „un val" de propuneri străine de adevărata artă teatrală prin lipsa de „spirit", de har, de bun gust, de măsură. în locul acelor mecanisme scenice, bine studiate și puse la punct, in locul acelor demersuri de adevărată „orologerie" (inte- meiate pe țesătura conflictului, dezvoltarea intrigii și relieful temperamentelor), ce o presupune comedia, am asistat la fel de fel de artificii căznite de a provoca interesul spectatorilor.Unul din cele mai reușite spectacole, cu adevărat de referință, ale anului a fost, indiscutabil, montarea Teatrului de stat din Ploiești cu „Mult zgomot pentru nimic" de Shakespeare în regia lui Dragoș Galgoțiu. Dar, din păcate, într-un sens opus ca semnificație, „mult zgomot pentru nimic" s-ar fi putut intitula destule alte montări în care dinamismul și vitalitatea personajelor comice nu aveau cum să se transmită printr-o agitație calpă, dezordonată, stridentă, lipsită de orice gradație, prin gesturi dezlînate și țipătoare. Mai grave decît lipsa de stil, măsură, „grație" sînt insinuarea, instalarea, erupția vulgarității și a prostului gust pe scenă — în atitudini, in gesticulație, în frazare, etc.Răzlețe, dar nu chiar foarte rare, atari scene ne îndeamnă să amintim că este de datoria creatorilor scenici să vegheze cu și mai mare răspundere la calitatea muncii lor, bunul gust, măsura fiind prime trepte către armonia și echilibrul oricărui adevărat act de cultură.Și comedia de bună calitate poate fi un asemenea act, atunci cînd se ține seama că genul teatral cel mai popular nu este și cel mai ușor de realizat, ci, dimpotrivă, solicită deopotrivă deplina maturitate a viziunii, adecvarea și stăpfnirea mijloacelor.
Natalia STANCU

Ștafeta 
temeinicei
pregătiriCu 125 de ani in urmă, prin Legea invățămîntului din 1864, la propunerea ministrului N. Crețulescu, din guvernul Al. I. Cuza, se înființa în Capitală Școala de comerț, cel mai vechi așezămînt de profil din țară. De la primele promoții, Școala de comerț și-a cucerit un bine meritat prestigiu. Cadrele didactice au transmis, din generație in generație, ștafeta unei temeinice pregătiri pentru cadrele medii din comerț. Școala de comerț, azi Liceul economic nr. 2, este una dintre cele mai reprezentative instituții de învățămînt din București.Despre tradiția școlii se pot snune multe lucruri inedite. Numeroasele colecții, unele datind din 1904, realizate de foști absolvenți, constituie un. bogat material didactic pentru instruirea practică și pentru orele de merceologie și tehnica vînzării mărfurilor. Vitrinele ce găzduiesc aceste colecții oferă vizitatorului imaginea unui muzeu în care s-au adunat, în timp, de la colecții de cerealiere, făinoase, semințe, produse de petrol, mărfuri din lemn, mulaje de legume, fructe, brînzeturi, produse lactate, conserve pînă la cele de cosmetice, jucării, obiecte din sticlă și ceramică, țesături pentru merceologia produselor textile, mărfuri din piele și înlocuitori din piele. Alte vitrine cu materiale didactice sînt „anexe" ale lucrărilor practice de bacalaureat, lucrări ce reprezintă procesul tehnologic de obținere a diferitelor mărfuri.

La Liceul economic nr. 2 
din Capitală

Pregătirea minuțioasă a elevilor dă rezultate pe măsură. La faza pe țară a concursului pe meserii, liceul a ocupat in anul ce s-a încheiat locul I. Elevii participă cu «rezultate foarte frumoase la olimpiadele de limba română, istorie, limbi străine, fizică, matematică, științe economice. Laboratoarele, dotate cu cele mai moderne aparate, cerute de disciplinele studiate, contribuie la pregătirea viitorilor absolvenți ce trebuie să răspundă cerințelor comerțului, să se integreze prompt și eficient în această muncă. Contactul lucrătorului din comerț cu cumpărătorii este o „lecție" permanentă la care iși aduce contribuția întregul colectiv didactic al școlii. Pentru că liceul pregătește cadre ce vor lucra în cele mai mari magazine din Capitală : „Unirea", „Victoria", „Cocor", „Comaliment". La minuțioasa pregătire profesională se alătură, cu .aceeași perseverență, munca de educație, de formare a tinerei generații. Responsabila comisiei metodice de istorie din sectorul 3, profesoara Silvia Olteanu, director adjunct al liceului, ne prezintă a- mănunte despre ceremonialul ce are loc cu diferite prilejuri aniversare la piatra comemorativă „Pro patria" din incinta liceului, unde sînt încrustate numele celor 32 de foști elevi ai școlii care au căzut în războiul din 1916—1918. Liceul este recunoscut în Capitală pentru acțiunile organizate în cinstea marilor evenimente din viața social-politică a țării. Evenimentului de la 1 Decembrie cadrele didactice, alături de elevi, i-au dedicat o gamă variată de acțiuni in- structiv-educative : o suită de comunicări, simpozionul „70 de ani de la marea Unire", o întilnire cu un cercetător de la Muzeul de istorie națională, vizitarea acestui muzeu ; cunoașterea documentelor din sala Unirii din vremea lui Mihai Viteazul, ale Unirii din 1859 și ale marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, montajul literar-muzical „Cu tot ce am aparțin acestui popor". Aniversarea Republicii a fost în- tîmpinată de o întilnire a elevilor cu un specialist de la Muzeul de istorie națională pe tema „Ideea de Republică la români".Pentru luna ianuarie, luna marilor aniversări, cadrele didactice au pregătit o suită de acțiuni cu un larg ecou în viața liceului — comunicarea „Ales omagiu, înaltă prețuire tovarășei Elena Ceaușescu" și montajul de versuri „Omagiu președintelui Republicii". Montaj inedit prin faptul că el captează firul cuceririlor istorice de la 24 Ianuarie 1859, cînd domnitorul Al. I. Cuza punea bazele statului național modern, și pină la epoca de aur, epoca marilor ctitorii, „Epoca Nicolae Ceaușescu". în holul liceului, o expoziție permanentă de carte cuprinde operele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In biblioteca școlii, aceste cărți stau la indemina cadrelor didactice din școală, din sector, a elevilor, ca instrument de lucru.Un model și pentru alte licee din Capitală îl constituie modul in care elevii Liceului economic nr. 2 iși petrec timpul liber la sfîrșit de săptămînă. Despre desfășurătorul acestor serate literare și distractive, prof. Mirela Cazangiu, director cu munca educativă, ne vorbește ca despre o cerință imperioasă, înscrisă pe afișul acțiunilor permanente. Faptul că fiecare clasă este organizatoarea unei astfel de seri a dus Ia o competiție, fiecare adueîndu-și contribuția de originalitate. O pagină din istoria liceului, montaje literar- muzicale pe tema „Odă limbii române", „Să stăm de vorbă fără catalog", șezători, concursul „Civica", concursul de dans, compozitori români și interpreți preferați — iată doar cîteva secvențe ale sîmbetelor educative, organizate de liceu.Din întreaga activitate a liceului se desprind prezența permanentă, stimulatoare, măiestria de pedagog ale tovarășei profesoare Aurelia Marincovici, directorul liceului, cea care știe totdeauna să mobilizeze prin exemplul personal, prin activitatea sa neobosită întregul colectiv pentru formarea unor cadre temeinic pregătite pentru muncă și viață.
Liliana IVAN
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Strălucită contribuție la fundamentarea
conducerii științifice a societății

(Urmare din pag. I)conceput marile acțiuni pentru promovarea progresului tehnico-științi- fic, pentru ridicarea calității produselor și creșterea productivității muncii, pentru dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii, a ocrotirii sănătății, a construcției de locuințe, pentru transformarea înnoitoare a întregii noastre societăți. Toate aceste înfăptuiri, al căror fundament material îl constituie creșterea continuă a venitului național, asigurarea unei rate înalte a acumulării, au și o temeinică bază juridică. Ele nu s-au făcut la întîmplare și nici nu au reflectat tendințe voluntariste. Planurile de dezvoltare economico- socială au intrat in vigoare numai după ce au fost adoptate de Marea Adunare Națională și au devenit legi. Tot prin legi au fost reglementate vastele programe de investiții, toate cheltuielile impuse de progresul țării. Legea a devenit cu adevărat „ordinator" al vieții eco- nomico-sociale.Străbatem, acum, o etapă nouă a dezvoltării societății românești. De la stadiul de țară socialistă. în curs de dezvoltare, România va urca pe o treaptă superioară. Va fi, pînă în 1990, țară mediu dezvoltată din punct de vedere economic și social, pentru ca apoi, în anul 2000, să devină țară multilateral dezvoltată. In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, în acest vast proces constructiv se Impune respectarea cu strictețe a legilor țării, aplicarea lor cu fermitate în gospodărirea fondurilor fixe, în creșterea productivității muncii șl a calității produselor, în activitatea de comerț exterior, în întregul proces al dezvoltării societății.Textele selecționate In lucrarea analizată se referă, mai cu seamă, la prevederile Constituției din 1965, care corespund pe deplin actualei etape de dezvoltare a patriei ; la legile care reglementează organizarea întregii activități pe baza auto- conducerii, autogestiunii șl autofinanțării ; la întregul sistem al legislației din țara noastră, ce reflectă principiile și normele democrației muncitorești-revoluționare, ale eticii și echității socialiste.Una dintre valorile fundamentale pe care legile țării o apără în mod deosebit este proprietatea socialistă. Atît în Constituție, cît și în alte legi, coordonatele întăririi și dezvoltării proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, sînt trasate în strînsă conexiune cu cerințele majore privitoare la modernizarea structurilor de producție, cu deosebire in industrie și agricultură, cele două ramuri de bază ale economiei naționale, creșterea rapidă a productivității muncii, valorificarea la un nivel superior a materiilor prime și resurselor energetice, reducerea accentuată a cheltuielilor materiale, ridicarea substanțială a calității produselor, sporirea eficienței exporturilor noastre pe piața internațională, amplificarea tuturor factorilor intensiv-calitativl și de rentabilitate. De o importanță esențială se dovedesc a fi, în continuare, așa cum se relevă în volumul analizat, folosirea la întreaga capacitate a fondurilor fixe, a tuturor mașinilor, utilajelor șl instalațiilor, perfecționarea continuă a tehnologiilor de fabricație, extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție, generalizarea șl aplicarea fermă a acordului global, perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor muncii, valorificarea superioară a tuturor resurselor țării.
SATU MARE : „Ziua mecanizatorului agricol"In organizarea consiliului județean al sindicatelor, a trusturilor S.M.A., I.A.S. și al horticulturii, la Satu Mare s-a desfășurat „Ziua mecanizatorului agricol", manifestare devenită tradițională. Consfătuirea care a avut loc cu acest prilej. în prezenta a peste 500 de mecanizatori fruntași, a constituit un bun prilej de analiză exigentă a activității desfășurate in dome

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. I) 

condiții hotărîtoare ale sporirii avuției naționale, ale dezvoltării și înfloririi neîncetate a patriei noastre socialiste.Concepția revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, reflectată în legile țării, pune în evidență Ideea fundamentală că proprietatea socialistă poate să cunoască forme diferite de dezvoltare, de perfecționare. dar nu se admite diminuarea rolului și importanței ei. în spiritul doctrinei politice și juridice a secretarului general al partidului, în legislația noastră se reflectă cerința ca problemele proprietății socialiste să fie abordate în strînsă legătură cu principiile autoconducerii și autogestiunii. Este de deosebită însemnătate principială și practică aprecierea secretarului general al partidului cu privire la înțelegerea profundă a autoconducerii, autofinanțării și autogestiunii muncitorești nu ca pe o fărîmițare și risipire în părți mici, fără control, a avuției pe care colectivele o au în administrare, ci integrate sistemului conducerii unitare a întregii societăți, pe baza planului național unic.
Omului, valoare supremă, Ii este conferit locul cel mai important în opera juridică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. In temeiul acestei concepții revoluționare, legile țării cuprind prevederi în temeiul cărora omului societății noastre socialiste i s-a schimbat în mod fundamental destinul, i s-a asigurat cadrul de acțiune potrivit nouțui lui statut de făuritor de istorie, de participant activ la conducerea societății, la ridicarea ei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație. Pro- movînd dreptul la muncă și îndatorirea de a munci, o gamă largă de drepturi democratice, asigurînd cadrul pentru ca veniturile fiecăruia să corespundă cantității și calității muncii depuse, legile țării se constituie într-o trainică bază pentru re- voluționarea conștiințelor tuturor oamenilor, pentru modificări fundamentale in modul lor de viață, în munca lor, în existența lor.
De la tribuna marelui forum 

din noiembrie 1988, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Va 
trebui să avem permanent in vedere 
perfecționarea legislației democra
ției noastre muncitorești-revoiu- 
ționare pentru întărirea răspunderii, 
a ordinii legale, în toate sectoarele 
de activitate. Să eliminăm complet 
toate așa-zisele H.C.M.-uri și să nu 
se mai funcționeze în nici un do
meniu decit pe baza legilor. Numai 
așa vom asigura și ordinea, și dis
ciplina, și democrația !“.Este deci limpede că, in actuala etapă de dezvoltare economico-so- cială, crește și mai mult rolul legii în conducerea societății, în organizarea întregii activități. Această nouă realitate se înscrie și ea intr-un proces de continuitate. încă în urmă cu mai mulți ani, conducătorul partidului și statului arăta : „Sîntem 
ferm hotăriți să facem totul pentru 
a nu mai permite nimănui, sub nici 
o formă, să nesocotească principiile 
orinduirii noastre, normele eticii și 
echității socialiste, veghind cu stric
tețe Ia dezvoltarea democrației și a- 
părarea legalității în toate dome
niile”.Desigur, au fost de învins multe greutăți în construcția noii societăți. S-au săvîrșit și greșeli, și abuzuri ; adeseori s-au produs Încălcări ale legalității socialiste. Partidul a acționat însă, in anii de după Congresul al IX-lea, ca astfel de fapte să nu se mai repete niciodată. Asigu
niul mecanizării agriculturii In anul 1988, a introducerii tehnologiilor moderne, precum și a stadiului reparării utilajelor în vederea executării la nivel superior a tuturor lucrărilor agricole pentru realizarea celor mai mari producții agricole la nivelul cerințelor noii revoluții agrare și în mod deosebit pentru obținerea unor producții record la cultura porum

asemenea motor. Prototipul este In studiu, urmează realizarea lui și probele pe standurile de încercări. Dorim ca, cel tirzlu, în anul 1990 să înceapă pregătirea fabricației seriei zero. Un lucru aș mai vrea să precizez : consumul său se va situa sub 150 grame pe CP și oră.— Ce presupune astăzi realizarea unui motor diesel la care consumul de combustibil să scadă cu incă 20 la sută, de pildă ?— Fără discuție, este vorba de însumarea și încorporarea într-un asemenea motor a tot ceea ce a creat mai nou și mai valoros știința și tehnologia în domeniu pînă la ora actuală. înseamnă, totodată, soluții noi constructive, materiale speciale, unele absolut noi, electronică industrială și mecanică fină. înseamnă, de asemenea, noi cercetări în domeniul termodinamicei, combustiei, tri- bologiei, studii de fizica moleculară a combustibililor folosiți și altele. Este vorba, practic, de o revoluție în domeniu. Toate aceste direcții, care reclamă neapărat colective in- terdisciplinare, le-am abordat destul de timid, dar va trebui s-o facem cu mai multă hotărîre de acum înainte. De altfel, există în acest sens un program coordonat de Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie, program situat în atenția directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. înfăptuirea acestui program oferă certitudinea că motoarele românești se vor menține în competiția mondială care devine, de la an la an, din ce în ce mai dură.O altă preocupare cu mare pondere și de mare importanță în activitatea institutului o constituie activitatea de concepere și modernizare a compresoarelor, sarcină izvorită din hotărirea conducerii partidului de a dezvolta la întreprinderea „23 August" producția de asemenea agregate, care urmează să devină în viitor și cel mai important producător de compresoare al țării.— Prin efortul deosebit al specialiștilor noștri, ne spune ing. Popescu Mihai, șeful sectorului compresoare al institutului, întreaga producție de compresoare a întreprinderii „23 August" a fost modernizată sau înnoită, 

rarea unui climat de deplină legalitate — în care nimeni să nu fie judecat și pedepsit pe nedrept, dar și nimeni să nu rămină nesancționat dacă încalcă legile țării — se înscrie între obiectivele constante ale politicii partidului, ale gîndirii și activității revoluționare proprii tovarășului Nicolae Ceaușescu.Recent, în cuvîntarea rostită la solemnitatea consacrată aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare, secretarul general al partidului a precizat că România socialistă are o Constituție bună, care corespunde actualului stadiu de dezvoltare și în care nu e nimic de schimbat. Tot așa cum legile țării corespund cerințelor actualei etape. Este deci necesar să se acționeze în spiritul și în litera lor. 
Este necesar să fie respectate pre
vederile legale, să fie întărită lega
litatea socialistă.Adevărul că țara are o Constituție bună, că are legi bune se înscrie într-un cadru mai larg, cu profunde implicații pozitive la scara întregii noastre societăți. Este semnificativă, în acest sens, sublinierea cuprinsă în Tezele din aprilie : „Linia gene
rală și strategia dezvoltării sint pe 
deplin juste, corespund atît cerințe
lor obiective, legităților generale, cît 
și necesităților și posibilităților dez
voltării patriei noastre". Este drept că, în Expunerea din noiembrie 1988, tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat noi cerințe în legătură cu perfecționarea societății in ansamblu. Aceste cerințe sînt elaborate în condițiile în care amploarea și complexitatea programelor de asigurare a progresului economic, social și spiritual, de formare a omului nou, de intensificare a activității de educație politică, științifică și culturală a maselor, a tinerei generații cunosc o continuă creștere, tn actuala etapă, societatea socialistă românească are de rezolvat noi probleme cu privire la căile dezvoltării forțelor de producție, la perfecționarea relațiilor sociale, în condițiile afirmării puternice a revoluției tehnico-știin- țifice, a noii revoluții agrare, a revoluției pentru progresul multilateral al patriei. Fără îndoială că, în desfășurarea acestui proces, va fi nevoie să se aducă noi modificări unor prevederi legale, pentru ca ele să nu devină anacronice. Dar se pornește de la adevărul că țara are legi bune ; că România dispune, în prezent, de un sistem legislativ bogat și original, care reflectă tradițiile poporului, năzuințele lui și corespunde întru totul cerințelor edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. Toate aceste legi — care exprimă voința poporului, pentru că au fost adoptate, după ample dezbateri, de forul suprem al puterii de stat — au la bază monumentala operă juridică a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Reliefată pe larg în cuprinsul noului volum apărut în E- ditura politică, concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu asupra legalității socialiste, ca factor al perfecționării conducerii societății se raportează în permanență la realitățile sociale concrete și definește, printr-o armonioasă îmbinare a teoriei cu practica, un program cuprinzător de acțiune creatoare în domeniul dreptului, în deplină concordanță cu tot ce a adus nou știința modernă, cu progresele cunoașterii și cerințele progresului continuu al societății noastre socialiste.

bului. Au fost acordate distincții > și premii fruntașilor în întrecerea socialistă pe colective și individual. De un deosebit interes s-au bțicurat de asemenea filmul documentar realizat de secția de propagandă a comitetului județean de partid, în care a fost oglindită experiența înaintată a colectivelor unor stațiuni, ateliere și secții dq mecanizare, precum și spectacolul „Cinstire vouă, mecanizatori", realizat special de formații artistice de amatori din municipiu și județ. 
(Oclav Grumeza)..

Aplicînd în practică o indicație expresă a secretarului general al partidului, cercetătorii și proiectanții Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru compresoare și material rulant colaborează strins cu muncitorii și specialiștii din producție, lucrînd împreună în secțiile de fabricație, acolo unde prind viață soluțiile tehnice propuse Foto : E. Dichiseanuin așa fel incit compresoarele realizate în prezent beneficiază de îmbunătățiri și specializări continue, in nomenclator figurînd compresoare pentru hidrogen, gaze de sondă, a- moniac, hidrogen sulfurat, cu și fără ungere. Sint utilaje cu mare grad de complexitate și cu mare solicitare în întreaga economie. Și în acest domeniu ne străduim să realizăm, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului cu prilejul recentei vizite de lucru, produse la cel mai înalt nivel mondial. Pasul hotă- rîtor l-am și făcut : în momentul de față motocompresoarele pentru gaze naturale cu puteri de 1 000 și 2 000 CP, concepute de noi, sînt utilaje ce depășesc chiar cele mai bune performanțe realizate pe plan mondial în domeniu. Concepția constructivă este originală și ne aparține. Pe același arbore cotit am situat atît motorul, care funcționează cu gaz metan, cît și compresorul. Acest lucru în

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă rog să primiți mulțumirile mele cele mai sincere pentru mesajul de condoleanțe deosebit de cordial adresate de Excelența Voastră cu ocazia încetării din viață a împăratului Showa.

AKIHITO
Împăratul Japoniei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte și stimate prieten.Deosebit de mișoat de mesajul de felicitări pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia Zilei naționale, a tării mele, aș dori ca în numele guvernului, al poporului centrafrican și al meu personal să vă exprim vii mulțumiri.Vă adresez, la rîndul meu, cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate pentru poporul prieten al Republicii Socialiste România.- Sînt convins că excelentele relații de prietenie și cooperare care există atît de fericit între țările noastre se vor întări și dezvolta tot mai mult pentru binele popoarelor noastre.Cu cea mai înaltă și amicală considerație,

ANDRE KOLINGBA
Președintele Republicii Centrafricane, 

Șef al statului

Vizita delegației Comisiei Centrale de Control 
și Revizie a Partidului Comunist din CehoslovaciaLa Invitația C.C. al P.C.R.. în zilele de 6—10 februarie, tovarășul Jaroslav Hajn. președintele Comisiei Centrale de Control și Revizie a Partidului Comunist din Cehoslovacia, a efectuat. în fruntea unei delegații, o vizită pentru schimb de experiență în tara noastră.Oaspeții au avut convorbiri cu tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Colegiului Central de Partid, precum și

Cronica zileiTovarășul Ștefan Andrei, vice- prim-ministru al guvernului, a primit, vineri, pe Robert Robertson, vicepreședinte al Consiliului econit- mic româno-american, vicepreședinte al organizației „Oamenii de afaceri americani pentru comerț internațional", aflat în vizită în țara noastră.Au fost abordate probleme privind posibilitățile dezvoltării cooperării industriale și tehnice între întreprinderi românești și firme americane, în domenii de interes comun.De asemenea, oaspetele a purtat convorbiri cu tovarășul loan Ungur,
Avantajele economisirii pe libretul de economii 

pentru turismDin varietatea instrumentelor de economisire puse la dispoziția populației de către Casa de Economii și Consemnațiuni. libretul de economii pentru turism oferă posibilitatea obținerii prin trageri la sorți a unei excursii organizate in străinătate de Ministerul Turismului.La depunerile pe acest libret se acordă o dobîndă de 2 la sută pe an, care se atribuie prin redistribuire în cadrul tragerilor la sorți trimestriale, organizate în prima lună a trimestrului următor celui pentru care se efectuează tragerea.La trageri participă libretele care în tot cursul trimestrului au avut un sold minim de 3 000 de lei, provenit din depuneri anterioare trimestrului pentru care se e- fectuează tragerea la sorți.Titularii libretelor de economii pentru turism ieșite cîștigătoare beneficiază de excursii în străină

seamnă un randament de utilizare a combustibilului mult superior oricăror compresoare fabricate pînă acum.— Ce alte soluții tehnice sînt prevăzute pentru a diminua și mai mult consumul de combustibil la utilizator.— Mal multe, dar m-aș referi la una dintre acestea, care va duce la o substanțială reducere a consumului de energie electrică pentru compresoarele acționate electric. Această soluție a fost, de altfel, prezentată pe larg și de către ziarul „Scînteia". Este vorba de introducerea acționărilor cu turație variabilă a compresoarelor, prin intermediul unor con- vertizoare statice de frecventă. Soluția aceasta dă rezultate foarte bune — diminuări ale consumului de energie electrică de pînă la 30 la sută — la compresoarele care lucrează cu debite variabile de gaze. 

cu tovarășul Ilie Verdeț, președintele Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R. De asemenea, delegația cehoslovacă s-a întîlnit și a purtat convorbiri la Comitetul județean Prahova al P.C.R. și cu reprezentanți ai consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi industriale și agricole din Capitală și din județul Prahova. Au fost vizitate, totodată, noi ansambluri de locuințe, obiective social- culturale și edilitare din București și din țară.

ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.
★Vineri, tovarășul Ștefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului, a primit pe Mohammad Jawad Larijani, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Islamice Iran, aflat în vizită în țara noastră.Oaspetele a avut, de asemenea, convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe.Cu acest prilej au fost abordate probleme ale dezvoltării. în continuare, a relațiilor româno-iraniene, precum și aspecte ale vieții internaționale actuale. (Agerpres)

tate, cu îndeplinirea formalităților în vigoare. De excursiile organizate de către Ministerul Turismului pot beneficia, în locul titularului libretului de economii ieșit cîști- gător, soțul, soția sau unul dintre copiii minori ai acestuia, iar in cazul titularului minor unul dintre părinți.Emiterea libretelor de economii pentru turism nominale se efectuează de sucursalele, filialele și agențiile C.E.C., precum și de unitățile P.T.T.R. autorizate.Libretele de economii pentru turism la purtător sint emise numai de sucursalele, filialele, precum și de agențiile C.E.C. autorizate.Depunerile ulterioare și restituirile de pe libretele de economii pentru turism nominale se pot face la unitățile C.E.C., precum și la oficiile poștale autorizate.Pe libretele de economii pentru turism la purtător, operațiile se efectuează numai la unitatea care a emis libretul.

Firește, mai avem în vedere și alte soluții tehnice. încă din acest cincinal ele vor conferi produselor fabricate la întreprinderea „23 August" caracteristici tehnice și funcționale de vîrf. sporind astfel și mai mult prestigiul mărcii „FAUR" în lume.Fie că este vorba de motoare, de compresoare, locomotive sau alte agregate complexe, peste tot se pune problema competitivității, realizării unor produse de cel mai înalt nivel mondial, fapt ce denotă că Institutul „FAUR" din București se înscrie, prin întreaga lui activitate, pe traiectoria avîntată a științei și tehnicii românești. Specialiștii care lucrează aici sînt angajați într-o permanentă acțiune pentru ridicarea industriei constructoare de mașini a țării pe trepte superioare, contribuind astfel la situarea României printre țările dezvoltate din punct de vedere industrial.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ISLAMICE IRAN

HOJATOLESLAM SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran TEHERANCu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Iran, vă adresez felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului iranian, pace și prosperitate.Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre România și Iran vor cunoaște o dezvoltare ascendentă și în viitor, în interesul popoarelor român și iranian, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

Astăzi se împlinește un deceniu de la victoria revoluției islamice care a dus la înlăturarea regimului monarhic și a deschis o etapă nouă, de prefaceri politice, economice și sociale în viața țării.Iranul este unul dintre cele mai întinse state ale Asiei de sud-vest, avînd o suprafață de 1 648 000 kmp și o populație de 52 milioane de locuitori. In subsolul său se găsesc mari bogății naturale, între care fosfați, cupru, fier, uraniu, bauxită și mai ales petrol, care-1 plasează printre principalii producători de „aur negru" ai lumii.In deceniul care a trecut, ca urmare a dorinței de a așeza pe temelii noi economia iraniană, toate aceste resurse au fost puse sub controlul statului; s-a trecut, de asemenea, la naționalizarea băncilor, companiilor de asigurare, transporturilor; a fost înfăptuită reforma agrară. Aceste schimbări cu caracter structural au impulsionat dezvoltarea economiei naționale; pe harta țării au apărut, în ultima vreme, o serie de noi obiective industriale. Printre cele mai recente realizări pot fi citate complexul de extracție și prelucrare a cuprului de la Kerman. un mare furnal în cadrul combinatului siderurgic Isfahan, combinatul petrochimic de la Arak ș.a. încetarea. în vara anului trecut, a îndelungatului conflict dintre Iran și Irak a deschis, fără îndoială, noi perspective înfăptuirii obiectivelor economice propuse, intensificării reconstrucției.Pronunțîndu-se consecvent pen- / tru apărarea păcii, pentru soluțio
O amplă dezbatere 

democratică, gospodărească
(Urmare din pag. I)nilor ce revin fiecărei unități agricole. Organizațiile de partid, organele de conducere din fiecare unitate agricolă au datoria să organizeze temeinic și să orienteze în așa fel desfășurarea adunărilor incit fiecare participant la dezbateri să-și spună cuvîntul deschis, în spirit constructiv, asupra problemelor esențiale ale activității unității, să facă propuneri gospodărești bine gîndite, menite să sporească contribuția și răspunderea personală și colectivă la creșterea producției a- gricole și a eficienței economice.Preocuparea, grija permanentă a consiliilor de conducere, a organizațiilor de partid de a asigura ca fiecare cooperator să cunoască ce se face, ce intenții există, ce proiecte, ce obiective stau în fața unității, să aibă posibilitatea să-și exprime punctele de vedere in orice problemă trebuie să caracterizeze desfășurarea tuturor dezbaterilor din adunările generale. Practica, realitatea arată că nu întîmplător tocmai în unitățile cu rezultate bune și foarte bune mecanismul democrației socialiste funcționează bine.Exercitîndu-și funcția de control, adunările generale trebuie să analizeze temeinic stilul și metodele de muncă ale consiliilor de conducere, să imprime organelor de conducere colectivă un înalt spirit de răspundere și exigență în îndeplinirea sarcinilor de plan și atribuțiilor sporite conferite de lege și statut, in vederea creșterii răspunderii față de gospodărirea și dezvoltarea unităților pe care le conduc.Experiența unităților fruntașe demonstrează convingător că unul din factorii fundamentali care asigură bunul mers al activității îl reprezintă modul in care consiliile de conducere, celelalte cadre de conducere din unitățile agricole înțeleg și știu să-și ducă la îndeplinire sarcinile ce le revin, modul în care ele

INFORMAȚII
TIR. In cadrul finalelor „Daciadei" la tir cu aer comprimat, ce se desfășoară la poligonul Dinamo din Capitală, Eugen Antonescu (Dinamo) a cîștigat proba de pușcă seniori, cu 1 843 puncte, urmat de Constantin Stan (Steaua) — 1 837,3 puncte și Ion Joldea (Dinamo) — 1 819,3 puncte. In proba similară feminină, pe primul loc s-a situat Monica Ioniță (Dinamo) — 1 243,3 puncte, secundată de coechipiera sa Daniela Toader — 1 243,3 puncte. Competiția continuă azi și miine, de la ora 9 la 13.
BIATLON. Campionatele mondiale de biatlon au continuat la Feistritz (Austria) cu proba masculină de 20 km pe echipe, în care victoria a revenit selecționatei U.R.S.S. (Kaș- karov, Cepikov, Popov, Bulîghin), cu timpul de 59’36”9/10. Pe locul doi s-a situat echipa R.F. Germania (59’44” 2/10), iar pe locul trei formația R.D. Germane (lh 01’27”).
ȘAH. • In turneul internațional feminin de șah de la Tallin, după 12 runde, pe primele locuri ale clasamentului se află Fomina și Prud- nikova (ambele U.R.S.S.), cu cite 8,5 puncte, urmate de Kahiani (U.R.S.S.) — 8 puncte, Otilia Ganț (România) — 7 puncte etc. Viorica Ionescu ocupă locul 8 — cu 4 puncte și o partidă întreruptă. • Meciul dintre marii maeștri Jan Timman (Olanda) și Lajos Portisch .(Ungaria), disputat la Anvers, în cadrul sferturilor de finală ale turneului candidaților la titlul mondial de șah,
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 februarie (ora 20) — 14 
februarie (ora 20). în țară : după o ră
cire trecătoare, vremea se va încălzi 
treptat și ușor, iar cerul va fi mai mult 
senin, exceptînd jumătatea de nord a 
țării, unde va fi parțial noros și în a 
doua parte a intervalului, pe alocuri,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 
narea oricăror conflicte ne calea tratativelor. România și-a manifestat deplina aprobare față de încetarea ostilităților dintre Iran și Irak, exprimîndu-și încrederea că, în noile condiții, se va acționa, de ambele părți. în vederea instaurării păcii în această regiune atît de greu încercată, pentru crearea premiselor ca popoarele respective să-și poată concentra nestingherit energiile făuririi proiectelor lor de dezvoltare economico-socială. consolidării independentei.Este, de altfel, de remarcat. In acest sens, că la începutul lunii martie în Adunarea Națională Consultativă (Majlisul) va fi prezentat primul plan de dezvoltare economică și socială pe cinci ani a Iranului.Rezultatele obținute de poporul Iranian pe calea dezvoltării social- economice sînt urmărite cu simpatie de poporul român. Aceste sentimente constituie o expresie a relațiilor de prietenie dintre cele două popoare. întemeiate pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Cooperarea româno-irania- nă iși găsește materializare în construirea în Iran a unor importante obiective industriale și agricole, care contribuie la valorificarea resurselor naturale ale tării, la progresul ei. Cursul pozitiv al legăturilor dintre cele două țări corespunde intereselor reciproce, atît România cit și Iranul exprimîndu-și hotărirea de a acționa în continuare pe această linie.

acționează pentru materializarea măsurilor cuprinse în programele de dezvoltare a diferitelor sectoare. Cu atît mai mult se cere insistat asupra acestor probleme în acele unități in care, din cauza unor neajunsuri de natură organizatorică sau a unor greșeli în aplicarea tehnologiilor de lucru, continuă să se obțină producții sub nivelul planificat. Un loc aparte trebuie acordat în acest sens problemelor ce țin de respectarea strictă a principiilor care stau la baza organizării muncii în acord global, punîndu-se în discuția adunărilor generale toți cei care prin acțiunile lor fac să se încalce principiile care stau la baza funcționării acestui sistem, manifestări căre pe alocuri duc la dezordine și indisciplină, cu consecințe nedorite asupra producțiilor obțraute, asupra climatului de muncă din unități. Este momentul cel mai prielnic ca în cadrul adunărilor generale să se dezbată cu toată exigența și răspunderea asemenea probleme și să se stabilească măsuri ferme pentru ca la fiecare loc de muncă să se instaureze spiritul de organizare, ordine și disciplină ce caracterizează activitatea tuturor unităților noastre fruntașe.Pornind de la problemele deosebit de importante aflate pe ordinea de zi a adunărilor generale din unitățile agricole, este de datoria organelor și organizațiilor de partid, a organelor agricole județene și consiliilor agroindustriale să le asigure o desfășurare cit mai fructuoasă, astfel ca, pretutindeni, ele să prile- juiască angajarea fermă, afirmarea puternică a hotărîrii tuturor lucrătorilor de pe ogoare de a face totul pentru a răspunde mobilizatoarei chemări adresate țărănimii de secretarul general al partidului de a realiza în acest an cele mai mari producții agricole, spre a ridica astfel agricultura noastră socialistă la nivelul exigențelor și cerințelor noii revoluții agrare.
SPORTIVEs-a încheiat cu scorul de 3,5—2,5 puncte în favoarea jucătorului olandez. care s-a calificat astfel în semifinale. în ultima partidă, a 6-a, Timman a obținut victoria la mutarea a 64-a. In semifinale, Timman îl va întîlni pe englezul Speel- man, iar Karpov (U.R.S.S.) va juca in compania compatriotului său Iu- supov. Ciștigătorul .turneului candi- daților va disputa meciul pentru titlul mondial cu actualul campion, Kari Kasparov (U.R.S.S.), in anul 1990.
SCHI. Proba masculină de slalom uriaș din cadrul Campionatelor mondiale de schi alpin, ce se desfășoară la Vail (Colorado), a fost eîști- gată de austriacul Rudolf Nierlich, înregistrat în cele două manșe cu timpul de 2’37”66/100. Pe locurile următoare s-au clasat coechipierul său Helmut Mayer — 2’39”28/100. Pirmin Zurbriggen (Elveția) — 2’39”38/100 și Marc Girardelli (Luxemburg) — 2’39”57/100.
ATLETISM. Cu prilejul unui concurs desfășurat la Sydney, atleta australiană Kerry Saxby a stabilit un nou record mondial în proba de 3 km marș, cu timpul de 12’13”75/100. Vechiul record îi aparținea cu 12’14” 48/100.
FOTBAL. La San Jose s-a disputat meciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele Costa Ricăi și Poloniei. Fotbaliștii polonezi au obținut victoria cu scorul de 4—2 (3-1).

vor cădea precipitații slabe. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, mai scăzute 
în prima noapte, iar cele maxime între 
minus 2 și plus 8 grade. Pe alocuri se 
va produce ceață. în București : după 
o răcire trecătoare, vremea se va în
călzi treptat și ușor, iar cerul va fi 
mai mult senin. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între minus 4 și zero grade, 
iar cele maxime între 3 șl 7 grade. Con
diții de ceață noaptea șl dimineața.

„581", menit să înlocuiască un produs ce îl fabrica uzina după o mai veche concepție. Realizat într-o gamă mare de puteri și destinat unor utilizări multiple, el va constitui produsul de bază din fabricația întreprinderii.— Ce performanțe are noul motor ?\ — Caracteristica principală după care se apreciază astăzi un motor este consumul specific de combustibil. Din acest punct de vedere, „581“ înseamnă 155 grame de motorină pe cal putere intr-o oră. O performanță care îl situează printre produsele de vîrf în ierarhia mondială, aproape de recordul absolut înregistrat de către una sau două firme din lume, la un asemenea tip de motor. Ce înseamnă aceasta față de vechiul motor 1 O economie de carburant de aproape 72 000 litri pe an. In plus, va avea o anduranță în exploatare Ide peste 24 000 ore, cu cîteva mii de ore mai mare decit modelul vechi. Totodată, în comparație cu produsele similare realizate de alte firme, are o greutate totală mult redusă, inclusiv o diminuare considerabilă a consumului de materiale deficitare — aluminiu, bronz, cupru etc.— Cu prilejul recentei vizite de lucru, secretarul general al partidului a arătat că problema principală ce trebuie avută în vedere în construcția de motoare trebuie să fie reducerea consumului de combustibil, și nu cu 2—3 procente, ci înce- pind de la minimum 20 la sută, mer- gînd spre 30—40 la sută. Ce aveți în vedere în acest sens ?— Asemenea consumuri înseamnă de acum realizarea unor motoare absolut noi. cu performanțe situate peste nivelul mondial realizat la ora actuală. Este, de altfel, și țelul pe care ni l-am propus. Tot ceea ce pot să vă spun este că, în prezent, reu- nindu-ne eforturile cu specialiștii de la Institutul național de motoare termice, cu cadre didactice de la catedra de motoare din cadrul Institutului politehnic din București și de la alte institute de invățămînt superior, avem în vedere realizarea unui



In Consiliul de SecuritateDezarmarea - necesitate vitală

a lumii contemporane

în favoarea unor noi progrese pe calea 
lichidării tuturor arsenalelor militareGENEVA 10 (Agerpres). — La Geneva continuă lucrările Conferinței pentru dezarmare. Vorbitorii s-au pronunțat pentru realizarea de noi progrese în cadrul procesului de reducere și lichidare a armamentelor, în primul rînd a celor de distrugere in masă. Relevînd că in lume continuă să existe arsenale uriașe din cele mai diferite arme, reprezentan

tul R.D. Germane a subliniat că nu trebuie scăpate din vedere intențiile ce se manifestă de a se compensa dezarmarea dintr-un domeniu prin modernizarea în alte domenii. Conducătorii delegațiilor Argentinei și Marocului au apreciat, în intervențiile lor, că există premise favorabile continuării eforturilor de dezarmare, inclusiv în domeniul nuclear.
Nu armele, ci colaborarea întăresc 

securitatea în EuropaVIENA 10 (Agerpres). — Austria s-a pronunțat cu consecvență pentru reducerea înarmărilor pînă la cel mai scăzut nivel posibil, susținînd tă lichidarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune trebuie să fie urmată de reducerea armelor convenționale — afirmă cancelarul austriac Franz Vranitzky intr-un articol publicat la Viena. Șeful guvernului austriac respinge teza potrivit căreia „mai multe arme înseamnă mai multă securitate", susținînd că securitatea poate fi asigurată prin coexistență pașnică, prin colaborare și înțelegere intre state.ANKARA 10 (Agerpres). — Organizația obștească „Medicii pentru

preîntîmpinarea războiului nuclear" din Turcia protestează împotriva amplasării pe teritoriul țării a oricăror categorii de arme nucleare, a declarat președintele acestei asociații într-un interviu acordat ziarului „Cumhuriyet". Referindu-se la încercările N.A.T.O. de a impune țărilor' membre obligații suplimentare, reprezentantul acestei organizații a relevat necesitatea lichidării armelor de distrugere în masă în lumea întreagă. După opinia sa, modernizarea rachetelor nucleare în Europa nu numai că nu sporește, dar, dimpotrivă, reduce securitatea și crește pericolul nuclear ce planează asupra țărilor de pe continent, inclusiv a Turciei.
Finlanda sprijină încheierea unui acord 

privind interzicerea totală a armelor chimiceHELSINKI 10 (Agerpres). — Finlanda va continua să promoveze o politică externă de neutralitate și de lărgire a colaborării cu toate statele, vizînd consolidarea păcii și securității atît in cadrul procesului general european, cît și la O.N.U., a declarat în parlament ministrul finlandez de externe, Pertti Paasio.

Ministrul de externe a reafirmat hotărîrea țării sale de a acționa pentru crearea unei zone denuclearizate in nordul Europei, pentru continuarea procesului dezarmării și pentru încheierea cît mai urgentă a unui acord vizînd interzicerea totală a armelor chimice.
Pentru un echilibru la nivel cît mai redusBONN 10 (Agerpres). — Pentru a treia „opțiune zero", prin care să fie eliminate și rachetele nucleare cu rază scurtă de acțiune, s-a pronunțat vicepreședintele organizației de tineret a Partidului Liber-Demo- crat din R.F.G. „Tinerii liberali", Kai-Christofer Burghard. într-o declarație făcută la Bonn, el a apreciat că obiectivul guvernului vest-german ar trebui să fie realizarea unor reduceri cît mai substanțiale ale armelor nucleare și ale altor tipuri de arme, prin care să fie realizat un echilibru la un nivel cit mai redus

al armamentelor între cele două blocuri militare.Interzicerea modernizării sistemelor de arme nucleare cu rază scurtă de acțiune ale N.A.T.O. constituie o necesitate, apreciază expertul în problemele dezarmării al Partidului Social-Democrat din R.F. Germania, Erwin Horn, într-un articol publicat în buletinul de presă al fracțiunii parlamentare social-democrate în Bundestag. El relevă că retragerea tuturor armelor nucleare de pe teritoriul vest-german ar constitui o contribuție la creșterea încrederii și la progresul destinderii în Europa.
„Fondurile irosite pe înarmări 

să fie folosite în scopul dezvoltării 
economico-sociale a popoarelor"CIUDAD DE MEXICO 10 (Agerpres). — Prin alocarea unui procent redus din resursele financiare destinate in prezent înarmărilor s-ar putea face față problemelor ce afectează țările în curs de dezvoltare, s-ar asigura fonduri necesare sprijinirii eforturilor de progres ale statelor sărace — a apreciat, într-o declarație făcută la Ciudad de Me

xico, ministrul energiei al Suediei. Totodată, ministrul suedez a arătat că printr-o mai justă distribuire a bogăției, o soluționare echitabilă a problemei datoriei externe, conjugate cu acțiuni de ocrotire a mediului ambiant, s-ar contribui la realizarea obiectivelor edificării unei lumi prospere și liniștite.

i

Acțiuni in direcția îndeplinirii acordurilor 
de pace in America CentralăNEW YORK 10 (Agerpres). — La New York s-au încheiat lucrările unei reuniuni a miniștrilor relațiilor externe din Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Salvador consacrate definitivării agendei în- tîlnirii centroamericane la nivel înalt, programată să înceapă luni la San Salvador. în comunicatul dat publicității, părțile au convenit a- supra necesității instituirii,, sub egida O.N.U., a unui mecanism internațional de control a îndeplinirii acordurilor „Esquipolas II" vizînd soluționarea pe cale pașnică a situației din America Centrală. Miniștrii de externe ai celor cinci țări au examinat această problemă cu secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, care — potrivit purtătorului oficial de cuvînt al Națiunilor Unite — și-a exprimat satisfacția în legătură cu inițiativa statelor din regiune. Punerea de acord a pozițiilor țărilor interesate în această problemă — a apreciat purtătorul de cuvînt — creează premise favorabile pentru instaurarea păcii m regiune.în cadrul O.N.U., relevă agenția T.A.S.S., a fost alcătuit' un grup

special, sub conducerea secretarului general adjunct al O.N.U., Mar- rak Goulding, căruia îi revine misiunea de a coordona activitatea în dipecția creării mecanismului internațional de control propus de parti- cipanții la reuniunea ministerială de la New York.în cadrul întîlnirii miniștrilor de externe centroamericani cu secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a hotărîf trimiterea unei misiuni de observatori militari pentru a urmări aplicarea prevederilor acordurilor de pace „Esquipolas II" — transmit agențiile Prensa Latina și A.P.S.LONDRA 10 (Agerpres). — La sfîr- șitul acestei săptămîni, Internaționala Socialistă și confederația sindicală C.I.S.L. vor organiza la San Salvador o reuniune cu tema „Pacea și democrația în America Centrală". Principalele puncte ale agendei reuniunii vor fi cauzele și consecințele crizei din America Centrală, perspectivele ei de soluționare, democratizarea și procesul negocierilor, precum și situația economică și socială din regiune.
In cadrul reuniunii G.A.T.T. de la Geneva

Peste 50 de state au condamnat decizia S.U.A. 
de a impune sancțiuni economice BrazilieiGENEVA 10 (Agerpres). — Un număr de peste 50 de state au condamnat decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni economice Braziliei sub forma unor taxe vamale de 100 la sută pentru exporturile braziliene în S.U.A., cu începere de la 1 noiembrie 1988. Aceste luări de poziție au avut loc la Geneva în cadrul reuniunilor pregătitoare ale

viitoarelor negocieri ale „rundei Uruguay" din cadrul G.A.T.T.în intervenții s-a relevat că nici o tară, oricit de puternică ar fi ea, nu are dreptul să inițieze acțiuni unilaterale și discriminatorii împotriva altor state, fiind necesar caS. U.A. să renunțe la măsurile de această natură — relatează agențiileT. A.S.S. și D.P.A.
Noua administrație americană 

confruntată cu deficitul bugetarWASHINGTON 10 (Agerpres). — Prezentînd Congresului proiectul de buget pentru anul fiscal 1990 — care conține o serie de amendamente și propuneri de modificări la cel anunțat luna trecută de precedenta administrație — președintele George Bush a subliniat că Statele Unite trebuie să ajungă la „o reducefe substanțială" a deficitului bugetar.

în domeniul apărării se propune înghețarea cheltuielilor militare la nivelul anului fiscal în curs, care se încheie la 30 septembrie, transmit agențiile Kyodo și Efe. Cu toate acestea, nivelul preconizat al aces- ' tor cheltuieli, ținîndu-se cont de inflație, este de 299,3 miliarde dolari, față de 290,2 miliarde în 1989.
Cereri de stopare a activității 

organizațiilor neonaziste

al O.N.U.

Dezbateri asupra 
situației din teritoriile 

ocupate de IsraelNAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — Consiliul de Securitate s-a întrunit vineri la sediul O.N.U. de la New York la cererea unui grup de țări arabe pentru a examina situația din teritoriile arabe ocupate de Israel. In cuvintul său, reprezentantul Palestinei la O.N.U. a subliniat că în teritoriile ocupate s-a creat o situație deosebit de dificilă, ca urmare a acțiunilor represive ale autorităților is- raeliene. Vorbitorul a chemat Consiliul de Securitate să înceapă pregătirea în vederea convocării unei conferințe internaționale pe problemele Orientului Mijlociu și să ia toate .măsurile necesare în vederea asigurării protecției și securității poporului palestinian.
Continuă greva generală 

în Cisiordania și Gazaîn teritoriile din Cisiordania și Gaza, ocupate de Israel, s-a menținut încordarea. Pentru a treia zi consecutiv, vineri,, a continuat greva generală declarată în semn de protest față de prezența forțelor de ocupație israeliene. Au fost înregistrate ample demonstrații ale populației palestiniene. Militarii israe- lieni au intervenit cu brutalitate, rănind 60 de persoane, informează agenția T.A.S.S. (Agerpres)TUNIS 10 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei s-a întrunit la Tunis sub conducerea președintelui Yasser Arafat, avînd pe ordinea de zi probleme referitoare la rezistența palestiniană în teritoriile ocupate.TEL AVIV 10 (Agerpres). — Secretarul general adjunct al Partidului Comunist din Israel, Tawfiq Toubi, a cerut guvernului lsraelian să accepte propunerile de pace ale Organizației pentru Eliberarea Palestinei și să-și dea acordul pentru începerea de negocieri, în cadrul unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., informează agenția A.D.N.

încălcare gravă a acordurilor cu privire la reglementarea 
situației din sud-vestul Africii«

Forțe ale regimului rasist de la Pretoria au pătruns pe teritoriul 
AngoleiLUANDA 10 (Agerpres). — Forțe ale armatei regulate a Africii de Sud au pătruns, la 8 februarie, pe teritoriul R.P. Angola, ajungînd pînă la 40 km în interiorul provinciei Cuando-Cubango — se arată într-o declarație a Ministerului angolez al Apărării, dată publicității la Luanda și citată de agenția T.A.S.S. Prin aceasta, regimul de la Pretoria încalcă grav spiritul și litera acordurilor semnate la New York cu privire la reglementarea situației din sud-vestul Africii — subliniază declarația.Se precizează că trupele de intervenție. susținute de artilerie, au angajat acțiuni eu forțele armate populare ale Angolei (F.A.P.L.A.),

în zona Kayuda, după care au fost nevoite să se retragă în dezordine spre granița angolezo-namibiană.Arătind că atacul s-a produs în timp ce ministrul sud-african al a- părării declara in „parlament" căi gruparea U.N.I.T.A. nu va rămîna fără sprijin din partea R.S.A.. fapt’ semnificativ pentru modul în care: aceasta înțelege să respecte acordurile încheiate, declarația eviden-, țiază că răspunderea pentru un a- semenea act nechibzuit revine autorităților de la Pretoria și cere, totodată, opiniei publice internaționale să acționeze pentru a contribui’ la menținerea în vigoare a acordurilor menționate.
Declarație de solidaritate cu deținuții politici 

din R. S. A.NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — Comitetul special al O.N.U. împotriva apartheidului a dat publicității o declarație în care își exprimă solidaritatea cu deținuții politici din închisorile sud-africane, care au declarat greva foamei împotriva condițiilor de detenție, a tratamentului la care sint supuși și a menținerii lor în închisori timp îndelungat fără a fi judecați. Regimul rasist' de la Pretoria își manifestă tot mai fățiș intenția de a folosi sistemul juridic din R.S.A. ca instrument de

represalii pentru a suprima orice formă de opoziție față de politica de apartheid și discriminare rasială — relevă documentul. In declarație se cere eliberarea tuturor deținuți- lor politici care zac in închisorile din Republica Africa de Sud.Comitetul adresează juriștilor din întreaga lume chemarea de a condamna practicile rasiste ale regimului minoritar sud-african și de a acționa pentru izolarea acestuia pe plan internațional.
Secretarul general al O.N.U. se pronunță 

pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismuluiNAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite a avut loc o reuniune a Comitetului O.N.U. pentru decolonizare. Luind cuvîntul, secretanil general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a arătat că Națiunile Unite sînt plenar implicate în .înfăptuirea procesului de decolonizare în lume, amintind în context începerea, la 1 aprilie anul curent, a decolonizării Namibiei. în pofida unor rezultate remarcabile obținute în ultimii 30 de ani în problema decolonizării, a sub

liniat secretarul general al O.N.U., 19 teritorii cu o populație de circa trei milioane de locuitori sînt deocamdată lipsite de drepturile la autodeterminare și independență. Numărul relativ mic al populației lor — a declarat Javier Perez de Cuellar — nu trebuie să servească drept pretext pentru tergiversarea soluționării acestor probleme. El a chemat statele sub a căror tutelă se află aceste teritorii să colaboreze cu O.N.U. conform prevederilor Cartei Națiunilor Unite.
Seminar internațional în sprijinul accesului 

la independență al Namibiei

BONN 10 (Agerpres). — Autoritățile și poliția din localitatea vest- germană Raden au interzis organizarea îA localitate, la 11—12 februarie, a Congresului Partidului Național Democrat, de orientare neonazistă, din R.F.G., relatează agenția T.A.S.S. Organizațiile antifasciste și democratice din Germania federală cer autorităților să pună capăt acțiunilor organizațiilor neonaziste și să interzică activitatea provocatoare pe care acestea o desfășoară in rindu- rile populației vest-germane.De asemenea, mai multe mii de persoane au participat în orașul Cham din R.F.G. la o amplă de

monstrație de protest față de organizarea în această localitate a unei reuniuni a grupării politice de extremă dreaptă „Republicanii", relatează agenția A.D.N. Participanții la acțiune purtau mari pancarte pe care se putea citi „Nu mai vrem un al doilea Hitler"..Pe de altă parte, ministrul de Interne al R.JT. Germania, Friedrich Zimmermann, a declarat ilegală existența partidului neonazist „Adunarea Națională", care intenționează să prezinte candidați în alegerile municipale din landul Hessa, din luna martie.

Negocieri egipieano-israeiiene 
in legătură cu zona 

de frontieră TabaCAIRO 10 (Agerpres). — Delegațiile egipteană și israeliană au reluat joi negoți^ife la Cairo în ppqblerfla zonei de frontieră Taba. Tratativele se referă la măsuri de natură să ducă la punerea în aplicare a deciziei Comisiei de arbitraj internațional privind revenirea enclavei menționate sub suveranitatea Egiptului.

HAVANA 10 (Agerpres). — La Havana s-au desfășurat lucrările unui seminar internațional în sprijinul procesului privind accesul Namibiei la independență. In rezoluția finală, participanții s-au pronunțat pentru aplicarea necondiționată a
rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U., atrăgind atenția opiniei publice internaționale asupra manevrelor și provocărilor R.S.A. dd destabilizare a procesului de acordare a independenței Namibiei, transmite agenția A.D.N.

LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII, EDIFICAREA
UNEI NOI ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE

- cerințe fundamentale pentru progresul tuturor popoarelor
i

„România consideră că trebuie intensificate eforturile pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice, 
care să asigure progresul mai rapid al tuturor statelor și, în primul 
rînd, al celor rămase în urmă, stabilitatea și dezvoltarea echi
librată a economiei mondiale”.

NICOLAE CEAUȘESCUîn ansamblul politicii externe a partidului și statului nostru, al inițiativelor și demersurilor internaționale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, un loc deosebit de important îl ocupă problema lichidării subdezvoltării, a marilor decalaje dintre state și înfăptuirii unei noi ordini economice mondiale — problemă de a cărei soluționare depind nemijlocit nu numai asigurarea unui echilibru necesar al economiei mondiale, ci și perspectivele de pace ale întregii omeniri.Subliniind faptul că, în ultimii ani, s-au mărit decalajele dintre țările bogate și cele sărace, secretarul general al partidului, președintele Republicii arăta, în Expunerea la marele l’orum democratic de la sfirșitul lunii noiembrie, că România consideră necesar să se pună capăt actualei situații economice și financiare internaționale și, îndeosebi, politicii de sărăcire a țărilor în curs de dezvoltare, și să se acționeze pentru o soluționare globală a problemei datoriilor externe, pentru o nouă ordine economică mondială, bazată pe relații de deplină egalitate și echitate între state, care să asigure progresul mai rapid al tuturor statelor și, in primul rind, al celor rămase în urmă.Constituie un mare merit al secretarului general al partidului nostru, președintele Republicii, de a fi elaborat o concepție revoluționară, originală, unitară și cuprinzătoare. cu o temeinică fundamentare științifică, materialist-dialecti- că și cu un profund caracter umanist, cu privire la lichidarea subdezvoltării. a decalajelor dintre state și edificarea noii ordini economice internaționale, propunînd. totodată, un program concret si realist de măsuri in vederea realizării a- cestui deziderat vital al lumii contemporane.Actuala ordine economică internațională reprezintă o emanație a perioadei afirmării relațiilor interstatale de tip capitalist. Structura, natura și conținutul ei au fost influențate de constituirea marilor imperii coloniale, care au impus în

raporturile internaționale legile și mecanismele orînduirii bazate pe exploatare, pe dominație și asuprire. în practică, aceasta a însemnat impunerea unei ordini economice a inechității, a spolierii marii majorități a popoarelor de către o minoritate restrânsă de state, prin folosirea celor mai diferite mijloace și mecanisme — militare, politice, economice.Evidențiind mutațiile structurale survenite pe harta politică a lumii după cel de-al doilea război mondial. cînd prăbușirea sistemului colonial a dus la apariția a zeci și zeci de state dornice să-și consolideze și pe plan economic independenta politică dobîndită, secretarul general al partidului nostru a arătat că sistemul de relații internaționale nu a ținut pasul cu aceste prefaceri înnoitoare pe care le-a cunoscut omenirea. Vechea ordine economică s-a perimat, transformîndu-se într-o frînă în calea progresului tinerelor națiuni independente, a dezvoltării majorității popoarelor, agravind fenomenele de criză, distorsiunile din economia mondială.Cu deosebită forță de pătrundere, cu remarcabilă claritate și capacitate de a sesiza ceea ce este esențial in procesele de deosebită complexitate și amploare din economia mondială, secretarul general al partidului a pus in lumină cu putere ca una din caracteristicile fundamentale ale epocii noastre accentuarea împărțirii lumii in două grupe diametral opuse — săraci și bogați. A- ceasta ca o consecință a perpetuării ordinii economice ce favorizează politica imperialistă, neocolonialism, a monopolurilor supranaționa- le și a capitalului financiar. Evoluțiile din viața internațională confirmă justețea și valabilitatea a- precieriîor președintelui Republicii : in ultimul deceniu s-a accentuat și mai mult decalajul dintre țările bogate și cele sărace : marea majoritate a țărilor lumii au devenit și mai sărace, în timp ce un număr restrins de state au devenit și mai bogate.Aceste stări de lucruri determină ascuțirea contradicției dintre țările

bogate și țările sărace, care devine astfel cea mai puternică contradicție a contemporaneității. Justețea a- cestei teze este confirmată de înseși realitățile lumii de azi. Astfel, țările in curs de dezvoltare, în care trăiesc aproape 70 la șută din locuitorii planetei, nu beneficiază decît de 20 la sută din produsul mondial ; ponderea lor este de numai 35 la sută în producția agricolă, de numai 12 la sută în cea industrială și de numai 5 la sută în activitatea de cercetare tehnico-știin- țifică desfășurată pe glob.în concepția secretarului general al partidului, actuala stare de lucruri nu mai poate continua. Menținerea și adincirea decalajelor, extinderea sărăciei creează riscul unor grave consecințe economice și sociale nu numai în zonele sau regiunile în care se află țări în curs de dezvoltare, ci chiar și în Nordul bogat.’ îngustarea continuă a pieței mondiale. prin diminuarea capacității de import a țărilor în curs de dezvoltare, situație creată de exacerbarea obligațiilor lor financiare, în contul datoriei externe, are efecte profund nocive, inclusiv în economiile statelor dezvoltate. Pe de altă parte, reducerea numărului de comenzi din partea țărilor în curs de dezvoltare pe piețele statelor puternic industrializate constituie. între altele, una dintre sursele șomajului în creștere (30 milioane în țările O.E.C.D ). Cum tot astfel deteriorarea continuă a situației financiare a țărilor in curs de dezvoltare, din cauza datoriei externe, care a depășit 1 320 de miliarde de dolari, se repercutează tot mai puternic pe marile piețe financiare, aflîndu-se la baza multora dintre stările de criză apărute în ultimii ani.Toate aceste stări de lucruri, ca și alte fenomene negative datorate menținerii și agravării decalajelor dintre state afectează evoluția economică generală, progresul economic și social al tuturor statelor. Iată de ce, pentru președintele tării noastre, principalul obiectiv al noii ordini economice internaționale este lichidarea subdezvoltării, prin eliminarea definitivă a

practicilor și mecanismelor ce o mențin și o adincesc, iar realizarea lui constituie o necesitate obiectivă a progresului și păcii în lume.Pornind de la analiza complexă, în spiritul materialismului dialectic și istoric, a structurilor actualei ordini economice, de la evidențierea caracterului inechitabil al relațiilor stabilite pe această bază, ca și de la nocivitatea sa pentru întreaga economie mondială, și mai aăes pentru cea a lumii a treia, secretarul general al partidului, președintele Republicii, subliniază cu putere faptul că noua ordine economică mondială presupune nu o schimbare formală a raporturilor între state, ci o restructurare radicală, revoluționară a însuși conținutului acestor raporturi. Astfel, președintele României consideră că fundamentul noii ordini trebuie să-l constituie principiile deplinei egalități in drepturi, independentei și suveranității, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, excluderii cu dcsăvîrșire a forței și amenințării cu forța. Experiența internațională a arătat și arată că numai prin statornicirea în relațiile dintre state a ansamblului acestor principii se pot crea condițiile necesare în vederea lichidării subdezvoltării, a actualelor asimetrii din economia mondială, a practicilor și mecanismelor care le-au creat și asigură perpetuarea lor în dauna a trei sferturi din populația Terrei, a intereselor generale de progres ale omenirii.Pe baza concepției revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, țara noastră a prezentat încă din 1974 la O.N.U. documentul, de amplu răsunet, „Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale", care a pus cu claritate în evidență cauzele persistenței și accentuării subdezvoltării, direcțiile de acțiune pentru lichidarea acesteia, definind, totodată, corelația dialectică dintre factorii interni și externi ai procesului dezvoltării. Consecventă pozițiilor cuprinse în acest document. România a participat activ, împreună cu celelalte țări în curs de dezvoltare, la elaborarea, în cadrul diferitelor organizații și organisme internaționale, a unor documente de bază pentru definirea modalităților de înfăptuire a noii ordini economice mondiale.Evidențiind cu putere faptul că efortul propriu al statelor in cauză constituie un factor hotăritor — însăși dezvoltarea României constituind un exemplu în acest sens —

secretarul general al partidului a- rată cu îndreptățire că, în actualele condiții, un rol important revine cooperării internaționale, chemată să se desfășoare în spiritul noilor principii ce trebuie să guverneze raporturile internaționale. Aceasta cu atît mai mult cu cît prioritară în momentul de față este soluționarea unor probleme cardinale — datoria externă, stabilirea unui raport just între prețul materiilor prime și cel al produselor industriale. înlăturarea protecționismului, accesul neîngrădit Ia cuceririle științei și tehnologiei etc. — soluționare care nu este posibilă decit prin voința politică a tuturor statelor, atît dezvoltate, cît și in curs de dezvoltare.Subliniind importanța deosebită a colaborării și cooperării internaționale, îndeosebi în producție, ca factor obiectiv, ca o necesitate pentru lichidarea subdezvoltării și o reală și generală relansare a economiei mondiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta, în cuvîntarea rostită la 26 ianuarie, că România se pronunță ferm împotriva acelui tip de cooperare, inechitabilă, ce duce la subordonarea economiei anumitor state altor state sau monopoluri străine. In acest sens, președintele Republicii releva necesitatea unor acțiuni hotă- rîte pentru realizarea în lume a unor relații noi de colaborare între state, între popoare în dezvoltarea lor economico-socială, relații bazate pe principii de deplină egalitate și avantaj reciproc. Tocmai pornind de la aceste considerente de principiu, de la cerințele stringente ale actualității, președintele României consideră necesară organizarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., lâ care să participe toate statele interesate, care să ducă la înțelegeri ferme privind soluționarea globală a problemelor subdezvoltării, la promovarea unui nou tip de raporturi intre state, la restructurarea radicală a mecanismelor economice internaționale, la transformări radicale în sistemul funcționării piețelor, prețurilor, creditelor, ca și în sistemul juridic și instituțional al economiei mondiale.Militînd pentru realizarea acestor obiective. România. președintele Nicolae Ceaușescu o fac cu convingerea că înfăptuirea lor ar reprezenta o contribuție reală la revita- lizarea și relansarea procesului dezvoltării în lume, la asigurarea stabilității economiei mondiale, a păcii și securității internaționale.
Valentin PAUNESCU

| CONVORBIRI POLONO-SUEDE-
ZE. Președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, Wojciech I Jaruzelski, l-a primit pe ministrul afacerilor externe al Suediei, Sten Andersson — informează a- genția P.A.P. Au fost examinate căile de realizare a unor noi pro- I grese pe calea dezarmării și colaborării internaționale, prin re- I ducerea înarmărilor și consolidarea încrederii între state, pre- , cum și evoluția relațiilor polono- . suedeze.

I POLITICA DE RECONCILIERE 
NAȚIONALĂ proclamată de eonii ducerea afgană reprezintă singuraI cale de încetare a situației interne conflictuale — a declarat președin- Itele Afganistanului, Najibullah, in cadrul unei întîlniri desfășurate la Kabul. Obiectivul acestei politici îl constituie restabilirea păcii și I calmului, precum și garantarea securității tuturor cetățenilor țării, a precizat; el.

RELAȚIILE IORDANIANO-SI- I RIENE. Regele Hussein al Iordaniei, aflat la Damasc în fruntea 
I delegației țării sale la lucrările înaltului Comitet comun iordaniano- sirian, l-a primit pe primul-ministru 
I al Siriei, Mahmoud Al-Zouabi. Au fost examinate aspecte ale re- 1 lațiilor bilaterale și ale cooperării Ipe diverse planuri între cele două țări.

NEGOCIERI GRECO-AMERICA-

INE. La Atena s-a încheiat vineri cea de-a 14-a rundă a negocierilor greco-americane cu privire la sta-■ tutui bazelor militare ale S.U.A. de I pe teritoriul Greciei, reglementat I printr-un acord de cooperare expirat in decembrie 1988. Un repre- Izentant al guvernului elen a declarat că nu s-au înregistrat apropieri în pozițiile celor două părți, Idar că negocie»le nu se află în impas.
RETURNARE, Organele de resort I din R.P.D. Coreeană au hotărit să I returneze două vase sud-coreene și echipajele respective, care, la 111 ianuarie, au pătruns ilegal în apele teritoriale ale acestei țări. în declarația oficială, relatată de . agenția A.C.T.C., se arată că hotărîrea a fost luată în intenția de 

I a contribui la eforturile de promovare a reconcilierii și unității I naționale, a cauzei reunificării pașnice a patriei.
. PLAN DE ACTIVITATE AL

ECOSOC. Consiliul Economic și 1 Social al O.N.U. (ECOSOC) s-a I reunit la sediul din New York alNațiunilor Unite pentru a elabora planul de activitate pe 1989. în cadrul primei reuniuni, participanții Iau menționat între problemele prioritare care rețin atenția ECOSOC lupta comunității inter- I naționale împotriva sindromuluiimunodeficienței dobîndite (Sida) și diseminării narcoticelor.
I GREVA GENERALA ÎN HAITI.I La Port-au-Prince și in alte orașe haitiene a fost declanșată, la chemarea partidelor de opoziție și a sindicatelor, o grevă generală in semn de protest față de dezinte

resul manifestat de autorități în . ce privește soluționarea probleme- I lor social-economice grave cu care I se confruntă țara. In opiriia organizatorilor, mișcarea grevistă este | menită să exprime atitudinea ma- I selor populare față de actualul * regim, care, în ultima vreme, a , înăsprit măsurile represive impo- I triva oponenților săi. I
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AJUTOR ALIMENTAR. Difu- zî.nd, la sediul din Roma, bilanțul | activităților anului 1988, Programul Alimentar Mondial (P.A.M.) . a precizat că țările în curs de dez- I voltare au primit 3,2 milioane tone I produse alimentare cu titlu de a- jutor. cu 30 la sută mai mult ca I în 1978. |
ACȚIUNE ÎN VEDEREA PRE- . 

VENIRII UTILIZĂRII STUPE
FIANTELOR. Organizația Națiu- l nilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (U.N.E.S.C.O.) a Ian- I sat o campanie de informare și | sensibilizare a copiilor între 9 și 12 ani în vederea prevenirii utili- i zării stupefiantelor, întrucit se I consideră că aceștia vor fi Supuși 1 in cea mai mare măsură. în viitorul apropiat, riscului de a veni I în contact cu asemenea probleme. |

CONDAMNĂRI. Tribunalul' fe- ■ deral din Karlsruhe a condamnat la I cîte trei ani închisoare doi medici • implicați în uciderea a zeci de mii de copii arierați mintal în timpul I guvernării naziste. Verdictul mar- I chează încheierea procesului, care a durat 30 de ani, intentat împoT ( triva celor doi medici — Aquilin | Ullrich din Stuttgart și Heinrich Bunke din Celle, găsiți vinovați de . participarea directă la asasinarea I în masă a unor pacienți suferind ‘ de boli mentale.
„EFECTUL DE SERA". Oficiul | pentru meteorologie al Japoniei a elaborat un studiu potrivit căruia i pînă în anul 2 030 temperatura I medie pe plan mondial va crește • cu 1.5 pînă la 3,5 grade Celsius. Valorile de temperatură vor spori I în special în emisfera nordică. | Printre cauzele acestui fenomen se numără creșterea procentelor < de oxid carbonic, de bioxid de I azot și de metan din atmosferă. • ceea ce va accentua așa-numitul „efect' de seră".
LANSAREA NAVEI AUTOMA

TE DE TRANSPORT „PROGRESS- I 40“. In conformitate cu programul I de continuare a cercetărilor științifice la bordul complexului orbital . ..Mir", la 10 februarie în Uniunea I Sovietică a fost lansată nava auto- I mată de transport „Progress-40“, a- nunță agenția T.A.S.S. Această | navă va transporta la bordul corn- | plexului științific orbital „Mir" diverse încărcături și materiale, i „Progress-40“ s-a plasat pe o or- I bită elipsoidală cu altitudinea ma- 1 ximă de 262 kilometri, cea minimă — 193 kilometri și înclinația față I de planul ecuatorial de 51.6 grade. ’ Perioada de rotație în jurul Pă- mîntului este de 88,8 minute. Po- I trivit informațiilor telemetrice, • sistemele de bord ale navei automate de transport funcționează normal — precizează T.A.S.S.


