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Tn acest an — ..nunct de Dornire" în cel de-al optulea cincinal — cind «e împlinesc 21 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului. România se înfățișează ca o țară înfloritoare. cu forța necesară de a se angaja în noi înaintări semnificative pe calea progresului si civilizației socialiste.A devenit un fapt comun realitatea că. la jumătatea deceniului nouă al secolului XX, țara socotită cîndva să rămînă „eminamente agricolă" are temeinic consolidat statutul de tară industrial-agrară. prin sutele de mari platforme industriale amplasate în întreg cuprinsul său. Acum, cind evocăm, de la distantă de două decenii, prefacerile economico-socia- le fără egal pe care le-a declanșat Congresul al IX-lea al partidului in destinul României socialiste, opțiunea neclintită a partidului nostru pentru industrializarea tării apare indisolubil legată de politica de dezvoltare armonioasă, echilibrată a forțelor de producție pe întreg cuprinsul tării, prin amplasarea obiectivelor industriale in absolut toate județele patriei.Această concepție profund umanistă. căreia Congresul al IX-lea i-a dat o strălucită întruchipare, prin demersul științific al secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceausescu, s-a dovedit în

răstimpul celor două decenii drept singura alternativă pentru înfăptuirea unei depline egalități in drepturi a tuturor oamenilor muncii, pentru creșterea, generală a nivelului de trai.De atunci, toate momentele importante din viata partidului nostru — Congresele al X-lea. al XI-lea. al Xll-lea si al XIII-lea. Conferințele Naționale — s-au impus in conștiința națiunii ca momente de referință in elaborarea unor căi si soluții profund originale pentru înfăptuirea politicii de repartizare rațională a forțelor de producție. Semnificativ în acest sens este faptul că. din inițiativa si sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceausescu a fost adoptat, pentru prima oara in istoria politicii economice a partidului si statului nostru — la Congresul al Xll-lea — un program special privind dezvoltarea si modernizarea vieții economice si sociale a României in profil teritorial.Sublinierile cuprinse în rapoartele prezentate de tovarășul Nicolae Ceausescu la cele două Congrese — al IX-lea și al XIII-lea, ,.borne" ale celei mai rodnice epoci •din istoria multimilenară a poporului român — înscriu peste timp un arc trainic al consecventei politicii partidului. La Congresul al IX-lea

se afirma :„O latură importantă a politicii noastre economice este îmbunătățirea continuă a repartizării forțelor de producție pe teritoriul tării". Orientările de perspectivă privind dezvoltarea României oină in anul 2000. prezentate la Congresul al XIII-lea. cuprind aceeași idee m următorul enunț : „va continua acțiunea de dezvoltare a activităților industriale in toate localitățile".Reorganizarea administrativ-teritorială a tării din anul 1968. prin care au fost eliminate unele verigi intermediare. a impulsionat considerabil creșterea rolului unităților de bază — orașul și comuna — în repartizarea rațională a forțelor de producție ne întreg teritoriul. Astfel, printr-o politică prioritară de investiții. a devenit posibilă ridicarea mai rapidă a unor județe si lodalităti rămase mult in urmă, ceea ce a generat un amplu proces de omogenizare a dezvoltării economico-sociale. materializat îndeosebi prin apropierea treptată a nivelurilor de dezvoltare ale județelor in ce privește valoarea producției industriale. La nivelul anului 1965, 14 din actualele județe înregistrau o producție industrială sub 2 miliarde, iar alte 13 județe se situau între 2,1—4 miliarde, în vreme ce numai 4 județe depășeau 10 miliarde lei. la sfirșitul cincinalului trecut nu mai exista nici un

județ sub 10 miliarde lei producție industrială.Politica de dezvoltare rațională, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul tării va cunoaște noi dimensiuni in cursul actualului cincinal. „In 1990, sublinia tovarășul Nicolae Ceausescu, la recenta plenară a C.C. al P.C.R.. nu vom avea județ cu o producție industrială mai mică de 20 miliarde Iei. iar pe locuitor de 50 000 lei".In spatele acestei spectaculoase regrupări a forței industriale a județelor se află uriașe eforturi financiare. materiale si umane, desfășurate cu chibzuință si înalt spirit gospodăresc de partid pe întinderea a două decenii. Consecințele economi- co-sociale „la vedere" ale acestui grandios proces sint dintre cele mai diverse, mergînd de lă asigurarea locurilor de muncă pentru milioane și milioane de oameni. în localitățile unde s-au născut si trăiesc, si oină la schimbarea fundamentală a configurației structurii sociale, a modului de viată si de gîndire.Dincolo de toate cite oot Ți luate în discuție, covîrsițoare rămine insă realitatea, esențială că. prin politica de repartizare rațională a forțelor
Ioan ERHAN

(Continuare in pag. a IlI-a) I

In istoria modernă a gindirii so- cial-politice și filozofice, noțiunea de civilizație ocupă un loc cu to’tul aparte. Revenirea insistentă a acestei noțiuni în cugetarea modernă se explică în primul rind prin faptul că ea se situează la confluenta marilor 'întrebări dirii sociale în vind evoluția umanității, marilor progrese pe care le-a făcut societatea în ultimul timp. Indiferent, de orientările autorilor, de înțelesurile pe care le conferă termenului, dezbaterile in jurul noțiunii de civilizație ridică cu acuitate problema semnificației umane și politice a progresului societății moderne, poziției omului în lumea propriilor sale creații, a implicațiilor pe care le au pentru destinul ființei umane transformările și mutațiile ce au intervenit in modul său de viață.Datorăm secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o viziune cuprinzătoare, de mare rigoare științifică, privind făurirea civilizației socialiste, privind factorii care ii asigură vitalitatea, superioritatea față de celelalte tipuri de civilizație istoricește perioada Congresul eveniment istorică de căruia se implinesc in aceste zile 21 de ani — tovarășul Nicolae Ceaușescu a situat între preocupările sale centrale, de ordin teoretic și practic, și problematica făuririi civilizației socialiste, la descifrarea și soluționarea căreia a adus contribuții profund originale, rezultat al aplicării creatoare a legităților generale ale edificării noii societăți la realitățile și condițiile României socialiste.Noul volum apărut la Editura politică. în seria „Din gindirea filozofică a președintelui României, Nicolae Ceaușescu", prezintă. într-o abordare cuprinzătoare si sistematică. ideile și tezele formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la conținutul conceptelor de civilizație socialistă și de societate socialistă multilateral dezvoltată, aflate într-un raport de intercondiționare. căile și mijloacele de acțiune pentru realizarea acestora, corespunzător stadiului in care se află procesul de edificare a socialismului în țara noastră. Punînd cu .putere în evidență vastitatea si complexitatea operei

ale filozofiei general pri- omului și semnificația

anterioare, inaugurată al IX-lea de importantă la desfășurarea

Si gin-
teoretice a secretarului general al partidului nostru, volumul de față reliefează încă o dată trăsăturile definitorii gindirii tovarășului Nicolae Ceausescu : spiritul creator, profunzimea, rigoarea științifică, raportarea permanentă la realitățile dinamice, umanismul, preocuparea

spre unilateralizare si reductionism. Conținutul acestui proces il constituie tocmai făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, ca etapă nouă, superioară, a socialismului, obiectiv necesar in înaintarea spre comunism. Societatea socialistă multilateral
»IS GWBîmnWZOHCÂâ FHEȘZDUTEUn ROA51LÎ

EDITURA POLITICA

dezvoltată constituie programul politic ce exprimă strategia de edificare a civilizației socialiste, a bazelor acesteia în etapa actuală, forma specifică prin care valorile civilizației noastre se maturizează.In strategia partidiflui nostru, elaborată și înfăptuită in „Epoca Nicolae Ceaușescu", se regăsește în mod constant preocuparea pentru dezvoltarea armonioasă, multilaterală a vieții mice și sociale a bază certă velului lui. „A cialistă voltată Nicolae seamnă

fundamentale
pentru deschiderea unor largi perspective activității practice. Pornind de la o concepție dialectică, procesuală a edificării socialismului, de la realitatea că superioritatea relațiilor de producție socialiste nu se manifestă automat, partidul nostru a conceput o strategie de dezvoltare economico-socială pe termen lung, călăuzită de imperativul realizării integrale a trăsăturilor proprii socialismului. Pentru a se ajunge la faza superioară a noii orinduiri — comunismul — sint necesare multiple si profunde transformări in toate sferele vieții economico-sociale. in lumina unei viziuni largi, cuprinzătoare asupra sarcinilor construcției socialiste, străină oricărei tendințe

econo- patriei, a creșterii ni- de trai al poporu- lăuri societatea so- multilateral dez- — relevă tovarășul Ceaușescu — întocmai a crea o economie de inalt randament, o știință ihfloritoare care să asigure atit dinamizarea producției materiale. cit și perfectionarea întregii societăți, o instrucție publică largă, de un nivel ridicat, adică a asigura condiții care să permită satisfacerea plenară a nevoilor materiale și spirituale ale tuturor celor ce muncesc de la orașe și sate".Răspunzînd acestei concepții profund științifice și cu o înaltă finalitate social-umană, textele selectate in volumul recent editat sint astfel structurate incit să pună în evidență esența societății socialiste ca treaptă superioară de progres și civilizație, unitatea dialectică dintre creșterea gradului de civilizație și con- socialismului și comunismu- factorului uman, cu înaltă' conștiință revoluționară în făurirea unei civilizații spirituale superioare, noasele perspective ale României într-o etapă superioară de dezvoltare pe calea făuririi civilizației comuniste,în cadrul efortului permanent de a înțelege si valorifica dimensiunile esențiale ale progresului social-economic. material si spiritual al patriei. concepția originală a secreta-

«truirealui, rolul esențial al lumi- trecerii

Dr. Constantin IUREA
(Continuare in pag. a V-a)

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
- marele generator de energii al națiunii

Zorii unei zile de vară — încă o zi ninsă de lumină și de flori. Pe cuprinsul pămintului românesc, din Dobrogea și pină in Oaș. de la Putna și pină la Porțile de Fier, oamenii încep o nouă zi de muncă. Vor scoate din adîneuri cărbunele și fierul, vor stoarce din apă kilowați, vor zidi case, vor făuri locomotive și calculatoare, vor prelucra piatra, petrolul, griul, bumbacul, vor născoci, astăzi, noi unelte, vor perfecționa tehnologii ; vor cerceta mai departe tainele atomului, vor osteni pe file de carte, vor duce mai departe ștafeta cunoașterii către noile generații ; vor semăna pămintul și-I vor îngriji... ,.Va fi o zi ca fiecare zi".— ca să preluăm, puțin schimbate, vorbele poetului...Este o zi de muncă la fel cu oricare alta, o zl în care un popor întreg muncește condus de gloriosul său partid comunist. O zi din vara cînd se implinesc 21 de ani de Ia evenimentul epocal, de la începutul de eră — cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. Sub acest semn înalt, milioane și milioane de fii ai țării, muncitori, țărani și intelectuali, adaugă un spor de hărnicie, de talent, de competență — nobilul aliaj care definește forța de muncă a României socialiste — efortului de fiecare zi îndreptat spre creșterea și înflorirea patriei. întregul popor — așa cum s-a subliniat și la recenta plenară a C.C. al l’.C.R. — urmează cu încredere partidul, care își îndeplinește „rolul său istoric de a conduce întreaga națiune in strinsă unitate, spre înfăptuirea Programului partidului, spre victoria socialismului și comunismului in patria noastră".
IN PAGINA A IH-a

Ani eroici
din vîrsta eternă a patrieiPâtria, pămintul părinților părinților noștri și al copiilor copiilor noștri, țara codrilor de brazi și-a cimpurilor mânoa- j se, țara dorului și-a omeniei, a cunoscut, mai ales de la Congresul al IX-lea al partidului încoace, transformări și îmbogățiri ale peisajului ei cit n-a cunoscut in secole șl milenii, căci istoria, cu dialectica sa atît de complexă. așază citeodată pe umerii unor ani și ai unor decenii sarcini decisive i pentru destinul unui popor.Asemenea ani sint anii de cînd se află la conducerea partidului și a statului tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sint ani in care patria a înflorit ca in poveste, intr-un an cit în zece sau într-o sută.Aceștia sint anii de răscruce în care, prin încordarea energiilor creatoare ale acestui popor harnic și talentat, printr-o eroică mobilizare la muncă, sub conducerea Partidului Comunist Român, se realizează uriașe salturi k=_===___

calitative in toate domeniile de activitate, in industrie, construcții, agricultură și silvicultură, in existența și conștiința poporului român, stăpîn la el acasă, făuritor al propriului său destin istoric intr-o patrie liberă, independentă și suverană.Sînt ani din vîrsta eternă a patriei in care nimeni nu s-a mai sfiit să zică România și poporul român, limba română.Sint ani în care concomitent cu grija pentru creșterea nivelului de trai al poporului s-a manifestat și un interes egal pentru ridicarea gradului său de instruire și educare, pentru lărgirea orizontului său de cunoaștere, pentru satisfacerea cerințelor sale firești de Frumos, Cinste, Bine, Omenie și Adevăr.Sînt ani în care au înflorit strălucitor învăță- mintul, știința și cultura ; cultura fiecărui om al muncii reflectindu-se în participarea sa la realizarea producției, la asigurarea calității ei, la viața so-

cial-politică. la apărarea țării, la crearea valorilor materiale și spirituale, demne de civilizația socialistă.Socialismul. orînduirea socială cea mai înaintată și mai dreaptă din toate orinduirile pe care le-a cunoscut istoria zbuciumată a României, se construiește cu oameni și pentru oameni, sub conducerea partidului revoluționar al clasei muncitoare, cu participarea conștientă și devotată a întregului popor, cu muncă eroică și plină de dăruire, cu știință înaltă și conștiință revoluționară, intr-un climat spiritual profund democratic, in care se afirmă plenar concepția ma- terialist-dialectică despre lume și viață, spiritul militant al romantismului revoluționar. Climatul indispensabil avintului constructiv este expresia conștiinței revoluționare a poporului, educat de partid. El este incompatibil cu dogmele și cu gindirea leneșă și timorată. El presupune o gindire avansată,

îndeplinind un comandament suprem al celui care întruchipează centrul vital al națiunii, Partidul Comunist Român, al marelui bărbat căruia partidul și poporul, intr-o fericită zi a devenirii lor, irau încredințat cîrma destinelor țării, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, oamenii muncesc gindind— gindind, asupra muncii lor. gindindu-șî propria perfecționare profesională și umană, gindind asupra mersului neabătut înainte al întregii societăți. Gindind. Iată cum se naște în fiecare zi și plecind de la fiecare om marele flux de’ idei care scaldă orizonturile noastre ; iată o ctitorie, cu nimic mai prejos de cele materiale, a Epocii Nicolae Ceaușescu ; iată unul dintre cele mai de seamă motive ale mîndriei de a fi muncitor și revoluționar în România contemporană— conștiința faptului că sub impulsurile generoase ale evenimentului înscris cu litere de aur în istoria României, gloriosul Congres al IX-lea, întregul partid— și, in fapt, întreaga țară — este un vast, un imens laborator de idei.Ne propunem, în cele ce urmează, să descifrăm sensurile majore, implicațiile și reverberațiile acestui uriaș și continuu proces de primenire materială șl spirituală care este dezbaterea permanentă din partid a marilor noastre programe de dezvoltare, a sensurilor majore ale dezvoltării, a dimensiunilor revoluționare ale realității pe care partidul, secretarul său general ne cheamă s-o transformăm prin acțiunea noastră do fiecare zi. O vom face prin mijlocirea unor oameni profund implicați în aceste transformări.

o îndrăzneală creatoare din | partea constructorilor so- ' cialismului, o opțiune ideo- ij logică clară in complexul | proces al luptei dintre ! vechi și nou, presupune !j receptivitate la nou și la i înnoire, implicarea cu- I rajoasă în construcția socialistă a celor mai înaintate cuceriri ale științei și culturii.Socialismul nu poate fi construit decît de oamenii | cu un vast orizont de cunoaștere. Cultura e o necesitate obiectivă, și nu un simplu divertisment. Cultura este o cerință sine 
qua non a construcției socialiste și a procesului de formare a omului nou.în concepția partidului I nostru, a secretarului său I general, tovarășul t Nicolae Ceaușescu, conco- | mitent ' cu consolidarea bazei materiale a construcției socialiste se cere să se imbogățească și creația spirituală, menită a fi tot

Ion Dodu BALAN
(Continuare în pag. a IV-a)

Puternică mobilizare a forțelor^ din agricultură 

pentru a se asigura pretutindeni
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI, în procente, pe județe, in seara zilei de 16 iulie. (La 17 iulie, județele Ialomița și Giurgiu au raportat incheierea recoltării griului)
• Pină în seara zilei de 16 iulie a mai 

rămas de strîns griul de pe 935 000 hectare, 
ceea ce reprezintă 37 la sută din suprafața 
cultivată.

• In condițiile timpului instabil din unele 
zone ale țării este nevoie ca specialiștii să 
urmărească permanent starea lanurilor și să 
decidă operativ folosirea la capacitate ma
ximă a combinelor în fiecare oră bună de 
lucru.

0 Pentru realizarea și depășirea vitezelor 
de lucru stabilite este nevoie ca, pe lingă 

IN PAGINA A II-A : Relatări din județele Arad, Argeș și Suceava

organizarea temeinică a activității, să se ini
țieze ample acțiuni de întrajutorare cu forțe 
mecanice de la consiliile agroindustriale și 
unitățile agricole care au încheiat sau sint 
avansate cu secerișul la cele cu suprafețe 
mari de recoltat.

• Unităților agricole le revine sarcina de 
mare răspundere de a asigura livrarea inte
grală, in același ritm cu secerișul, a tuturor 
cantităților de griu contractate la fondul de 
stat și la fondul de autoaprovizionare.

BASARABI : Un nou port 
pe harta țăriiLa Basarabi, în județul Constanța, s-a încheiat operațiunea de umplere cu apă a acvatoriului noului port fluvial de pe Canalul Dunăre — Marea Neagră, al treilea după Cernavodă și Medgidia. Pentru realizarea lui, constructorii au excavat 3,3 milioane metri cubi pă- mint și rocă și au pus în operă 100 000 metri cubi betoane. La cheiurile noului port au fost create platforme și alte spații utilitare necesare desfășurării activității- de trafic și sint in curs de montare macarale de 5 și 15 tone/forță. Noul port comercial și de pasageri are o dublă funcționalitate, in incinta sa existînd și o bază de reparații a navelor fluviale. (George Mi- hăescu, corespondentul „Scînteii").

MUREȘ : Producție fizică 
peste prevederiîn industria județului Mureș, preocuparea statornică pentru funcționarea cu înalt randament a utilajelor și instalațiilor și creșterea pe această bază - a productivității muncii s-au concretizat in obținerea unor însemnate sporuri de producție. Astfel, în perioada care a trecut din acest an, au fost realizate în plus fată de sarcinile de plan produse ale industriei electrotehnice și de mecanică fină în valoare de 106 milioane lei, 18 000 tone amoniac de sinteză, 17 000 tone îngrășăminte chimice, 4 400 metri cubi prefabricate din beton armat, 380 000 metri pătrați geamuri, confecții textile în valoare de 34 milioane lei, utilaje pentru exploatarea și prelucrarea lemnului și alte produse utile economiei. De remarcat că întregul spor de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii, care înregistrează față de plan un spor de 1 400 lei pe fiecare lucrător. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

TELEORMAN : Livrări 
suplimentare la exportOnorarea la timp și în condiții de inaltă calitate a contractelor la export constituie, un obiectiv major al activității oamenilor muncii de la întreprinderea mecanică de material rulant Roșiori de Vede, una dintre cele mai mari unități economice din județul Teleorman. In aceste zile, de aici a fost livrat in avans la export un important lot de produse. De altfel, prin larga promovare a progresului tehnic, înnoirea și modernizarea producției, constituirea unor formații de lucru specializate și valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice, colectivul întreprinderii a livrat partenerilor externi, în perioada care a trecut din acest an, un volum de utilaje, instalații și piese de schimb de două ori mai mare față de prevederile de plan pe primul semestru. (Stan Ștefan, corespondentul „Scînteii").
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Puternică mobilizare a forțelor din agricultură
pentru a se asigura pretutindeni

ÎNCHEIEREA GRABNICĂ
A RECOLTĂRII GRIULUI!

ARAP; Strînsul, transportul și livrarea

producțieiDupă aproape o săptămînă de ploi, secerișul s-a reluat în județul Arad cu forțe sporite, pentru a se recupera rămînerile in urmă. Ce se întreprinde în mod concret ne spune tovarășul Gheorghe Chiper, directorul adjunct ai direcției agricole.— Am luat toate măsurile pentru a atinge și depăși viteza zilnică planificată la nivel de județ, care este de 10 800 hectare. în zilele anterioare am realizat și viteze care au ajuns la 8 000 hectare, în condițiile în care timpul capricios nu ne-a permis peste tot să lucrăm ziua întreagă. Deci, în condiții normale, se poate atinge și depăși viteza planificată, mai ales că dispunem de numărul de combine necesar, toate formațiile au pe lîngă ele mecanici de întreținere din atelierele S.M.A. și centrele de reparații, atelierele mobile sînt bine dotate pentru remedierea în cel mai scurt timp a oricărei defecțiuni, Avînd în vedere că realizarea unei bune productivități depinde și de transportul operativ al recoltei, au fost mobilizate toate mijloacele ' ‘ .tractoarele cu remorci din dotarea S.M.A.-urilor, la care acolo unde este cazul, I.T.A. Putem asigura un volum de transport de aproape 39 000 tone zilnic, ceea ce ne ajută să corelăm recoltarea cu depozitarea imediată a producției, direct în bazele de recepție. realizînd astfel cu prioritate sarcinile la fondul!de stat.Multe din inițiativele de mai sus le-am întîlnit în raidul nostru în consiliul agroindustrial Curtici. La C.A.P. Dorobanți se lucra pe o parcelă de 69 hectare, pe care griul era culcat din pricina unei furtuni. „Trebuie să alegem un unghi anume pentru a prinde cît mai bine masa de griu" — ne spune inginerul-șef al unității, loan Laszlo, care supraveghea

unităților

in

agricole șise adaugă, mijloacele

lucrările. într-adevăr,
ARGEȘ:

flux continuuîn urma un spic. _....... ..portul, incit recolta ajungea repede la baza de recepție, iar combinele nu așteptau nici o clipă cu buncăre- le pline. în vecini, la C.A.P. „Lumea Nouă" din Curtici, cele 16 combine (din care două venite in ajutor tocmai din județul Bacău) lucrau non-stop, fără să se oprească din cauza defecțiunilor, semn că la timpul cuvenit s-a acordat toată atenția reparațiilor și întreținerii. Și rezultatele se văd imediat — deja au fost recoltate 600 din cele 975 hectare. Oprim șl la C.A.P. Macea, unde președintele unității, Ilie Bulboacă, ne spune că griul a fost adunat de pe 680 hectare, din totalul de 880 hectare, ceea ce înseamnă că pină sîmbătă recoltatul poate fi încheiat. în urma combinelor, remorcile se umplu una după alta. La un moment dat, se prefigura posibilitatea ca mijloacele de transport să nu fie suficiente. Aflat la fața locului, Mihai Bogolodiță, directorul S.M.A. Curtici, ia măsurile necesare pentru aducerea în cel mai scurt timp a încă patru remorci. în continuare t^tul se desfășoară normal, iar griul ia drumul bazei de recepție din Curtici......Unde am oprit șl noi. Prin cele 8 guri de preluare, cu 6 capacitate de 50 tone pe oră fiecare, mijloacele de transport își golesc operativ încărcătura, incit nu se pierde nici măcar un miniit de prisos. De la loan Copil, șeful bazei, aflăm că s-au luat măsurile necesare pentru ca baza să poată face față celor mal intense ritmuri de preluare și că aici se lucrează în trei schimburi. în felul acesta, concomitent cu recepția se face și condiționarea produselor, incit în magazie griul este depozitat conform normelor prevăzute.

combinelor nu rămînea nici Bine era organizat și trans-

Tristan MIHUȚAcorespondentul „Scînteii*
Combina sau secera — după

starea lanurilor14, după ce a statDe la oraploaia, și pină la căderea serii, cu patru combine, mecanizatorii de la I.A.S. Leordeni au recoltat 30 hectare. Lucrind așa de la începutul campaniei, ei au strins pină acum producția de pe 320 hectare din 380. Avînd in vedere experiența acumulată la stringerea orzului, cind s-a lu.crat pe porțiuni mici și chiar cu secera, s-a trecut acum la parcelarea lanurilor de griu, intrarea combinelor ' făcindu-se in raport de gradul de umiditate. Cei care semnalează com- binerilor parcelele bune de recoltat sînt șefii de fermă prezenți aici în acest scop. Cu toate că lucrează mai mult printre ferestrele dintre ploi, combinele conduse de mecanizatorii Marin Moise, Ion Vasile, Ion Dedu, Gheorghe Alexandru funcționează ireproșabil. Aceasta și pentru că, după Încheierea zilei de lucru sau dimi-

neața, începînd cu ora 6, aceștia controlează cu atenție mașinile, le glează, jele să funcționeze bine. Pe parcelele unde griul a căzut au intrat seceră- torii. Folosind bine timpul, mecanizatorii au creat front de lucru tractoarelor la pregătirea terenului pen-., tru însămințarea culturilor duble. De” menționat că programul de culturi. duble fiind realizat îp totalitate, există condiții să se semene suprafețe suplimentare, ceea ce și fac mecanizatorii de aici, însămînțînd cu mei 120 hectare.Tovarășul Constantin Olteanu, organizatorul de partid al consiliului agroindustrial Topoloveni, a ținut să facă precizarea că în două zile se va încheia recoltarea atît în cooperativele agricole, crt și in întreprinderea agricolă de stat Leordeni. Temeiul : viteza zilnică de lucru — realizată cu

își re- urmărind ca toate angrena-

regularitate. După aceea toate forțele ■vor fi concentrate la îngrijirea culturilor duble, prin aplicarea ori de cite ori va fi nevoie a prașilelor mecanice și manuale.Cooperativa agricolă Albota. După cum afirmă inginerUl-șef al unității, Ionel Gherghina, cele 700 hectare cultivate cu griu aici vor fi recoltate pină vineri seara. „Multă grijă și atenție — arată specialistul — acordăm acum griului de sămînță, ce ocupă 300 hectare. El se recoltează cu un procent de umiditate de 15 la sută. Pentru aceasta, tractoriștii au fost obligați să mențină combinele în permanență în perfectă stare de curățenie, pentru ca sămînța să nu fie impurificată. O altă obligație a lor este aceea de a regla perfect mașinile pentru ca semințele să nu fie strivite sau lovite. Aceeași atenție se acordă recoltării celor 100 de hectare ocupate cu specia cerealieră „Triticale",

soiul TF-2, pentru că de aici se va reține sămînța pentru cultivarea în unitate in toamnă a 200 hectare cu această specie nouă cerealieră, foarte productivă.— Vremea ploioasă — ne spune tovarășa Maria Vintilă, secretar al Comitetului județean de partid Argeș, a creat probleme serioase combine- rilor și specialiștilor. Datorită măsurilor aplicate de comandamentul județean pentru agricultură și mobilizării exemplare, pină la 16 iulie griul a fost recoltat de pe 57 la sută din suprafață. Apreciem că în patru zile bune de lucru, la viteza atinsă deja de 4 700 hectare pe zi, lucrarea va fi încheiată. Dovadă în acest sens este consiliul agroindustrial Moză- ceni, unde această lucrare a și fost încheiată.
Gheorqhe CIRSTEAcorespondentul „Scînteii"

întreprinderea „Electrotimiș" din Timișoara : Un nou post de sudura pe standul probeFoto : Sandu Cristian
ÎNVĂȚĂMINTE VALOROASE DIN 
FRUNTAȘILOR ÎN ÎNTRECEREA

EXPERIENȚA
SOCIALISTĂ

Rezultate economice superioare 
prin buna organizare a producției

SUCEAVA: Peste tot activitatea trebuie
La întreprinderea „Electrotimiș" din Timișoara

organizată exemplar !De cîteva zile a început și in Județul Suceava recoltarea griului. Printre ferestrele dintre ploi, mecanizatorii și cooperatorii au reușit, pină în seara de 16 iulie, să adune recolta de pe 3 800 hectare din cele 37 810 hectare cultivate. „Pentru accelerarea ritmului lucrării — ne spunea tovarășul Ilie Lahman, director cu producția vegetală la direcția agricolă — am luat o serie de măsuri organizatorice. Intre acestea se numără deplasarea a 50 de combine împreună cu mijloacele necesare transportării producției din unitățile agricole situate în zona sub- montană a județului, unde griul va ajunge mai tirziu 1a maturitate, in cooperativele agricole din zona de șes. Totodată, pe suprafețele unde griul are talia mai mică sau este îmburuienat am indicat ca recoltarea să se facă manual sau cu vindro- verul și apoi să se efectueze treieratul direct din brazdă ori din căpițe".Acțiunile bine organizate întreprinse de mecanizatori și cooperatori, care au folosit Ia capacitatea maximă combinele, au făcut ca în cooperativa agricolă Burdujeni griul să fie recoltat de pe mai bine de 60 la sută din suprafața cultivată. „în baza de recepție am dus deja 250 tone griu — ne spunea tovarășa Ni- coleta Procopov, inginerul-șef al unității — transportul producției la fondul de stat și de autoaprovizio- nare desfășurîndu-se operativ in a- celași ritm cu recoltatul. Cu două balotiere adunăm paiele și cu 5 atelaje transportăm baloții în șjrele de . Iată de ce se impune la capătul tarlalei, eliberipd. terenul unde griul a ajuns In pentru arat". La cooperativa agricolă de producție Dumbrăveni, din. consiliul unic Verești, griul define o suprafață de 780 hectare. De aceea, alături de cele 16 combine proprii au mal venit în ajutor încă 10 de la S.M.A. Ilișești, zonă In care recoltarea griului va putea începe abia peste 2—3 zile. „Cu aceste forte — ne spunea președintele cooperativei, tovarășul Mihai Sandu — duminică vom încheia lucrarea. Producția obținută o transportăm urgent în baza de recepție".

Controlul In permanență al stadiului de coacere a lanurilor, precum și a umidității a permis ca la unitatea vecină, cooperativa agricolă Siminicea, recoltatul să înceapă cu aproape două ore mai Și aici, recoltarea și producției obținute se desfășoară in flux continuu. Totuși, la recoltat nu s-a ajuns la viteza zilnică planificată. Asta nu numai din ______perdelelor de ploi, ci și din cauza defecțiunilor ivite la combine. Dacă la una conducta ruptă de la sistemul hidraulic a putut fi reparată la secția de mecanizare în timp de o oră, alte 3 combine au stat o zi întreagă din cauza lipsei pieselor de schimb. Și a fost o zi bună de lucru. Nici la ferma nr. 3 a cooperativei agricole Adincata recoltarea nu se desfășura în ritmul prevăzut. Din cele 7 combine, lucra numai una. De ce ? „Numai aici, la marginea tarlalei — ne spunea șefa fermei, inginera Georgeta Lucaciu — boabele au umiditatea normală și putem recolta. Suprafața e mică și acum folosim doar o combină. In restul lanului umiditatea este prea mare". Facem o paranteză, precizind că umiditatea n-a fost determinată cu aparatul, ci prin cîntărirea boabelor... in palmă. La insistențele noastre este adus aparatul de măsurat și se constată că umiditatea nu depășește 19,5 la sută. Deci se poate recolta, mai ales că producția tarla nu este destinată mînță.

devreme, transportul
cauza

din această pentru să-ca peste stadiul coacere comitetele comunale partid și conducerile unităților agricole să organizeze mai bine munca pentru a folosi din plin toate mijloacele mecanice, iar acolo unde condițiile nu permit utilizarea acestora să acționeze echipe de cooperatori atît la cositul, cit șl la treieratul griului.

• In cincinalul precedent producția-marfă a sporit cu 
34,4 la sută, producea netă cu 116,9 la sută, iar beneficiile 
de peste trei ori ;

• In 1985 valoarea exportului — de 2,5 ori mai mare 
decît în 1980 ;

® 96,7 la sută din produsele fabricate in 1985 au fost 
noi sau modernizate ;

• Aproape 1 000 noi utilaje au fost asimilate in produc
ție în perioada 1981—1985 ;

© Din 1985 s-a trecut la fabricația roboților industriali.

tot de de

Sava BEJINĂRIUcorespondentul „Scînteii

în baza sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, am elaborat ample programe de măsuri politico-organizatorice și tehnico- economice, care au asigurat punerea în valoare, la cote tot mai înalte de exigență și calitate, a potențialului tehnic și uman al întreprinderii. începutul l-am făcut cu utilizarea mai bună a suprafețelor de producție, în aceleași spații construite realizînd acum o producție dublă față de cea prevăzută inițial. A urmat introducerea in fabricație a utilajelor de prelucrare prin tehnologii neconvenționale, respectiv a mașinilor de prelucrat prin electro- eroziune, a căror gamă a crescut de Ia un tip, la începutul cincinalului trecut, la cinci variante în prezent. De cîtva timp am abordat domeniul ultrasunetelor, avînd deja asimilate în fabricație trei tipuri de utilaje de prelucrare prin acest procedeu modern. Tot în cincinalul trecut am realizat primele instalații de vulca- nizat benzi de cauciuc pentru industriile minieră și energetică și pri- ________ ____________________________ __________ mele utilaje pentru prelucrarea sir- — ne spune directorul întreprinde- rufelor subțiri din oțel, alamă, molib- rii, inginer Arke Marcus — purtăm J 
o profundă recunoștință conducătorului iubit al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, onorîndu-ne în patru rînduri cu prezența sa în mijlocul nostru, ne-a dat, de fiecare dată, orientări și indicații deosebit de prețioase privind organizarea superioară a muncii, modernizarea proceselor de producție, realizarea de produse competitive la nivelul tehnicii mondiale.

Creată în urmă cu 14 ani, la indicația secretarului general al partidului, pentru a asigura producerea în țară de utilaje tehnologice, ștanțe și seule destinate echipării întreprinderilor cu profil electrotehnic și electronic, întreprinderea „Electrotimiș" din Timișoara și-a lărgit continuu gama sortimentală, devenind în scurt timp unul din principalii furnizori de tehnică de virf pentru majoritatea ramurilor economiei naționale. La ora actuală se poate afirma pe drept cuvînt că nu există program prioritar de fabricație din industrie la care să nu participe, într-o măsură mai mare sau mai mică, și colectivul de muncitori și specialiști de la „Electrotimiș", pentru care deviza supremă o constituie realizarea de produse de înalt nivel tehnic și calitativ, cu o ridicată eficiență economică. Recent, întreprinderea „Electrotimiș", ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", a fost distinsă cu Înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste".— Pentru tot ceea ce a înfăptuit colectivul nostru în toți acești ani

ÎN PREAJMA ADUNĂRILOR GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
Dacă în prima parte a acestei anchete (publicată în 15 iulie a.c.) am insistat asupra necesității pregătirii temeinice a reprezentanților oamenilor muncii pentru analizele care au loc în organele de conducere colectivă, subliniind atît rezultatele pozitive cit și deficiențele existente în acest domeniu, în partea a doua vom înfățișa — prin proba concretă a faptelor — cum este exercitat practic acest mandat, ce greutate are el în procesul conducerii activității economico-sociale de către aceste importante organisme ale autoconducerii muncitorești.înainte de toate, reamintim întrebările anchetei :1. CUM VA PREGĂTIȚI PENTRU ȘEDINȚELE CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII “2. CE PROBLEME DUCERE COLECTIVA AVUT ?

yATI SUPUS ATENȚIEI ORGANULUI DE CON- DÎN CARE FACEȚI PARTE, CE ECOU AU3. CE PROPUNEȚI PENTRU PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII ?Actul autoconducerii este complex, nu se rezumă numai la unele bleme ale la a doua in esență.activitățiitanti ca oameni care participă
pro- producției. Răspunsurile Întrebare aduc in discuție, conținutuldesfășurate de reprezen-si calitatea

export era sub volumul necesar pentru acoperirea integrală a pianului. „Chiar dacă s-au supărat unii din cel de fată — și erau prezenti si reprezentanți ai firmei de comerț ex-

ția organelor de conducere colectivă. In perioada la care ne referim, așa cum rezultă din sondai, nici unul din cei 5 reprezentanți nu a adus in discuție o problemă de eficiență economică, de aplicare a noului mecanism economic — deși acestea sint astăzi mai actuale ca oricînd. Nici unul din ei n-a adus in discuție o problemă de perspectivă — deși unitățile din care fac parte se confruntă in momentul de față, mai ales după declanșarea acțiunii de modernizare, cu numeroase asemenea probleme. Nici unul n-a criticat vreo deficiență legată de stilul de muncă al consiliului oamenilor muncii din care face parte.
Să 

este
nu uităm dictonul : „repetiția mama învățăturii". Răspunsu-

măsuri. Dacă la elaborarea tuturor materialelor ce sînt analizate in organele de conducere colectivă ar fi atrași mai mult reprezentanții oamenilor muncii în consiliu și dacă aceasta ar deveni o practică, și' nu doar o aducere-aminte din cind în cînd. viata — cu problemele ei complexe — ar pătrunde mai mult pe ordinea de zi a respectivelor analize. Aceasta fie si numai pentru faptul că, așa cum spune un dicton, -repetiția cerii — este mama (Traian Bra tu).„Intr-o perioadă cise practica ca mai Importante ale consiliilor menilor muncii să participe si cadre de conducere din centrale si ministere. Nu cunosc să fi cerut cineva

chiar și in domeniul condu- învățăturii»".se la statorni- ședințele oa-
__ „„__ _ ____  . laactul complex al autoconducerii muncitorești. Parcurgerea lor — după cum veți vedea — degajă din capul locului două concluzii certe. Problemele producției (fapt pozitiv) constituie „miezul" activității tuturor reprezentanților oamenilor muncii în organele de conducere colectivă. Dar participarea la autoconducerea muncitorească este mult mai complexă și nu se limitează, chiar dacă aceasta ar fi finalitatea ei. numai la solutionarea problemelor de producție. Ea presupune, in egală măsură, abordarea problemelor legate de perspectivă. de strategia dezvoltării întreprinderii. de stabilirea priorităților, de. stilul de muncă al organelor de conducere Colectivă. Cum se materializează toate aceste cerințe in activitatea practică a reprezentanților ?In ultimele sase luni, tovarășul Ion Fășie, lăcătuș-specialist la secția aglomerare a C. S. Reșița, a avut, în cadrul menilor muncii, Toate trei pe rente de producție : junei instalații de pat-sariă mașinile de aglomerare, modificarea sistemului de eliminare a returului prin benzile cu reacție, introducerea unul electrofiltru pentru desprăfuire. Tovarășul Traian Bratu, maistru principal Ia șculăria centru a întreprinderii „Progresul" din Brăila, ne prezintă chiar un „grafic" ai intervențiilor sale în consiliul oamenilor muncii. In luna martie a criticat unele deficiențe legate de protecția muncii; în februarie s-a referit la necesitatea îmbunătățirii indicilor de utilizare a mașinilor ; altă dată a abordat trei probleme vizind implicarea mai operativă a cercetării științifice în solutionarea problemelor de producție. Tovarășul Gh. Cirstea, maistru la întreprinderea de sirmă si produse din sîrmă Buzău, a adus în atenția consiliului oamenilor muncii, la începutul acestui an. faptul că numărul comenzilor pentru

consiliului oa- trei intervenții, probleme cu- introducerea pentru

Cuvîntul omului din producție
cuvînt hotărîtor în actul

autoconducerii muncitorești <")
9

terior — am constatat, afirmă el. că lucrurile s-au indrentat. Ceea ce înseamnă că. argumentate bine, opiniile noastre au eficientă".Alți doi interlocutori — Titu Ca- raghin. maistru principal la Laminorul de tablă Galați, și Petre Miron, maistru la secția tesătorie a întreprinderii „Textila" din Buzău — argumentează, cu experiența proprie, necesitatea ca reprezentanții oamenilor muncii să-și fundamenteze temeinic punctele de vedere pe care le supun atenției organului colectiv și să insiste pină la capăt, în calitatea pe care o au, pentru traducerea îor în viață. Pentru că ei nu sînt simpli „emițători" de idei, ci iau parte în mod conducerea unităților.Prezentarea aproape în a problemelor aduse în consiliilor oamenilor muncii de terlocutori din cinci intreprinderi — fiecare recomandat ca fiind printre „cei mai activi reprezentanți ai oamenilor muncii" — atestă, pe de o parte, eficienta intervențiilor lor, atunci cind acestea sînt fundamentate. cînd ei îsi exercită drepturile pe care le au, dar și, pe de altă parte, o abordare tematică limitată a problematicii ce trebuie adusă în aten-

păreri, de efectiv laîntregime dezbaterea in-

rile la cea de-a treia întrebare se împart si ele în două categorii. Unele care vizează concret nronuneri pentru îmbunătățirea stilului de ■ muncă al reprezentanților, al consiliului oamenilor muncii în ansamblul său. altele care afirmă necesitatea acestei îmbunătățiri cu participarea altor factori. Să parcurgem — chiar și în forma sintetică — cîteva nli din ambele categorii.„Dezbaterile din siliului oamenilor la noi sînt. în general, eficiente. Ar putea fi. e drept, si mai eficiente. Mă gîndesc în primul rind la faptul că unii reprezentanți. în special cei nou aleși, sînt mai mult figuranți. Tocmai de aceea propun ca. in fiecare an. pentru aceștia sau chiar pentru toti reprezentanții să se inițieze cursuri de scurtă durată de pregătire prin intermediul unor lecții de știința conducerii". (Ion Fâșie).„Materialele analizate țele organului colectivă sînt, i tice si determină autocritice. Dar . cind acestea sînt simple ..fotografii' Fără concluzii, fără propuneri, fără

maiți oa- so-opi-cadrul muncii con- de

în ședin- de conducere de regulă, anali- dezbateri critice și există și situații pur constatative. i“ ale realității.

să se renunțe la această practică. Dar in cazul consiliului oamenilor muncii din care fac parte acest lucru a început să se întimnle tot rar". (Gh. Cirstea).„Dacă pentru președinții prim-vicepreședinții consiliilor menilor muncii s-a găsitluția de a se organiza anual, la nivel de municipiu, cursuri intensive de pregătire — și fiecare din aceștia este cadru cu experiență în munca de conducere — ar fi necesar ca asemenea măsuri să se adopte si pentru ceilalți membri ai consiliului oamenilor muncii, inclusiv pentru reprezentanți". (Ion Orlandea, muncitor, secția cardane, întreprinderea de piese auto Sibiu).Concluziile Multe din ■credem, pe în esență, se în domeniul antrenării reprezentanților la activitatea de conducere există atît experiențe deosebit de valoroase. pozitive, cit si deficiente, vizind mai ales modul simplist, unilateral. în care este exercitat acest mandat.Cîteva concluzii de ordin mai general. teoretic, ni le relevă tovarășul profesor Mihai Dumitrescu, direc-

anchetel ele s-au parcursul poate
de față ? impus, relatării, afirma că

torul Institutului central de pregătire a cadrelor din economie Si administrația de stat: „Cercetările efectuate de Institutul nostru — și confirmate și de relatările din ancheta de față — relevă o serie de factori ce trebuie avuti în vedere pentru optimizarea activității reprezentanților oamenilor muncii, care pot pune în valoare misiunea importantă a acestora sau, dimpotrivă, reduc capacitatea lor de participare la actul conducerii. Factorii care se cer cunoscuti si stă- piniti de consiliile oamenilor muncii, de președinții acestora in primul rind. se referă la : a) alegerea ca reprezentanți ai oamenilor muncii a unor muncitori, maiștri, ingineri cu înaltă capacitate profesională șl cu personalitate conturată pentru activitatea de conducere ; b) sistemul de lucru și stilul de muncă al organelor de conducere colectivă în ansamblul lor. si în primul rind al președintelui, să stimuleze reprezentanții oamenilor muncii de a deveni purtătorii ideilor noi ale colectivului din care fac parte, de a-și valorifica competenta politică si profesională în cadrul sistemului de conducere colectivă si de a nu se rezuma numai la înregistrarea hotărî- rilor si la aducerea lor la cunoștința oamenilor ; c) categoriile de probleme la care intervin în dezbatere reprezentanții să se înscrie în întreaga problematică, atît de complexă, a autoconducerii muncitorești. prin antrenarea permanentă a acestora in comisiile pe domenii, in dezbateri, în elaborarea materialelor si chiar in angajarea, alături de alti specialiști, la solutionarea unor probleme tehnice ori de eficientă economică ; d) asigurarea în cadrul întreprinderii a unui sistem informațional eficient — care să conțină inclusiv modul in care iau și cînd iau cunoștință reprezentanții oamenilor muncii de materialele supuse dezbaterii. modul in care participă la îndeplinirea hotărîrilor adoptate acest important organism al conducerii muncitorești. în acestor factori, care trebuie stăpîniți — și după cum văzut acest lucru nu se lizează peste rea efectivă reprezentanților este condiționată organele si organizațiile de partid, președinții consiliilor oamenilor muncii — în dubla lor calitate — dezvoltă permanent in rîndul acestora conștiința că sînt conducători si că fac parte, cu răspunderi toriri egale, dintr-o echipă ducere". Anchetă realizată
Constantin PRIESCUși corespondenții „Scînteii"

in auto- afara bine s-a rea-Și lucrutot — participate conducere a oamenilor muncii si de modul în care
și inda- de conde

den și wolfram. In 1985 am trecut la fabricația de roboți industriali, realizînd cinci prototipuri cu utilizări în diverse ramuri și sectoare industriale. Am amintit doar cîteva din totalul celor 945 utilaje noi asimilate in fabricație in cincinalul 1981—1985, care se remarcă printr-o inaltă complexitate tehnică, a căror realizare ne-a solicitat eforturi deosebite de concepție și execuție, mai ales că termenele de livrare către beneficiari pe care ni le-am propus și pe care le-am respectat au fost toarte scurte.— Prin ce se definește experiența colectivului de aici?— Vreau să subliniez că la noi lupta pentru nou a devenit de mult o cauză a întregului colectiv, o adevărată stare de spirit. întreprinderea noastră a fost creată pentru a produce în principal utilaje menite să înlocuiască importul. Astfel, în cincinalul trecut am degrevat economia națională de un efort valutar echivalent cu circa 119,8 milioane dolari, din care 27 milioane numai în 1985, Or, avînd în vedere cerințele mari ale dezvoltării în ritmuri înalte ale economiei naționale și, mai ales, accentuarea laturilor intensive, calitative, de eficiență ale acesteia, principala noastră datorie constă in a răspunde prompt, cu toate forțele de creație, de muncă, acestui înalt comandament. Pornind de aici, ne-am reorganizat și dimensionat activitatea în toate compartimentele de concepție și funcționale, precum și în sectoarele de producție, în funcție de complexitatea noilor sarcini. Se cuvine precizat că, față de volumul mare de asimilări de produse noi, pe care ni l-am propus în fiecare an, întreprinderea n-a dispus întotdeauna de capacitatea de concepție corespunzătoare, în această situație, am apelat la colaborarea cu specialiștii din institute de proiectare, cercetare și învățămint superior din Timișoara și din alte orașe ale țării pentru elaborarea atît a documentației privind partea de construcție propriu- zisă, cit și a tehnologiilor, ceea ce ne-a ajutat să asigurăm produselor parametri tehnico-funcționali și de fiabilitate ridicați, competitivi pe plan internațional, și scurtarea duratei perioadei de concepție. Aceasta este o cale. O a doua cale se referă la perfecționarea organizării noastre interne. Pentru scurtarea ciclului de realizare a unui produs am stabilit un circuit foarte rapid de analiză a comenzii, a temei tehnice și a documentației oferite de beneficiar. Această operație este efectuată de un grup de specialiști — ingineri, proiectanțl, economiști — și de muncitori cu înaltă calificare din secțiile de producție, care studiază toate modalitățile posibile de execuție a produsului — constructiv, tehnic, dar și din punct de vedere tehnologic — în funcție de capacitățile și dotarea existentă în întreprindere. Urmează o a doua etapă — cea a întocmirii formelor de contractare a comenzii de către corn-

partimentele de resort, care elaborează documentele respective in maximum 5—10 zile. După aceasta începe munca propriu-zisă de elaborare a documentației de execuție, care se face, pe domenii, de către fiecare din cele 16 ateliere de proiectară specializate. Aceasta înseamnă că documentația se elaborează pe subansamble, în ordinea fluxului de montaj și este predată in secțiile de fabricație ținindu-se seama de aceste priorități. Apoi, pentru reperele conducătoare ale produsului, cu ciclu lung de prelucrare, documentația de execuție se lansează mai devreme, cîștigindu-se și pa această cale timp prețios. Aș mai adăuga, de asemenea, că în perioada execuției subansamblelor și apoi la montajul produsului, proiec- tanții și tehnologii urmăresc direct în secțiile de fabricație toate operațiile, dind pe loc soluții atunci cind apar situații deosebite, spre deosebire de un trecut nu prea îndepărtat care presupunea oprirea lucrului, anunțarea și chemarea la fața locului a proiectantului etc. In vechiul sistem, documentația se elabora în totalitate intr-un singur atelier, iar predarea acesteia sectoarelor de execuție se făcea o dată pentru întregul produs. Se poate aprecia că prin noua formă de organizare durata procesului de elaborare a documentației s-a redus de circa trei ori.Participarea muncitorilor cu • inaltă calificare Ia elaborarea documentației, încă din faza de proiectare, are un rol foarte important în adoptarea unor soluții de execuție cit mai realiste și operative. Un exemplu : la mașina de format lanț minier, utilaj deosebit de complex, se adoptase inițial o soluție compli- ' cată pentru prelucrarea unor subansamble. în cadrul dezbaterilor din consiliul tehnico-econo- mic intern, formă, de asemenea, nou introdusă în activitatea de concepție din întreprindere, muncitorul specialist Ioan Bufanu a propus o altă soluție, mult mai simplă și eficientă, care a scurtat de 10 ori termenul de execuție al operației respective.Procesul de elaborare a documentației și cel de execuție este simțitor scurtat și ușurat și datorită creșterii gradului de tipizare a proiectelor și, deci, a reperelor. Pentru întreaga gamă de mașini automate de sudură se utilizează acum același tip de programator secvențial, după cum la toate cele 11 variante de băi de curățire cu ultrasunete se folosește un singur fel de carcasă, precum și același sistem electronic de temporizare. La ora actuală, gradul de tipizare in proiectare Ia „Electrotimiș" a ajuns la 20 la sută, la unele produse, cum sint roboții ‘ “ la 50pinăindustriali, ridicîndu-se la sută.Realizarea în termen nou produs presupune scurtarea ciclului de documentației, ci șl _ ___ _ w„execuție. Inceplnd din anul 1985 s-a trecut Ia o nouă organizare a muncii in sectorul de producere a utilajelor tehnologice. Este vorba de organizarea fabricației pe linii spe- pe repere> în iocui ateiiere- inseamnă un arbore, la strung, de freze, de în sfirșit,

scurt nu ____elaborare a și a celui dea unui numai

cializate lor. Ce înainte prelucra formația care și, ___ t__>canalului de pană —’____ ____......multe, încrucișate, oameni “diferiți* în funcție de schimburi — acum totul se execută pe o singură linie de utilaje pe care arborele intră ca semifabricat și iese ca produs finit. Fiecare om este specializat pentru operația respectivă, iar utilajele sînt dotate totdeauna cu dispozitivele da producție și de control aferente. Asta înseamnă calitate sigură și o productivitate cu cel puțin 10 Ia sută mai mare. în prezent, se organizează în același mod și activitatea din secția sculărie, unde se produc ștanțe, inclusiv pentru export, ceea ce va conduce la craș- terea simțitoare a productivității muncii in acest sector.— Prin decernarea titlului de „Erou al Muncii Socialiste", întreprinderea timișoreană și-a dobindit un mare prestigiu — ne-a spus ing. Arke Marcus. Ceea ce ne obligă să muncim mereu mai bine, să na îndeplinim și de aici înainte exemplar sarcinile ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal 1986— 1990. Rezultatele obținute în primul semestru, cind ne-am realizat și depășit toți indicatorii de plan, dînd în plus o producție-marfă de 7,4 milioane lei, concomitent cu livrarea în devans la export a unor produse în valoare de 5,6 milioane lei, sint un prim pas spre atingerea acestui obiectiv.

aceasta ? Dacă bunăoară, se apoi trecea la aici la rectifi- la executarea deci drumuri

Cezar IOANAcorespondentul „Scînteii
PIATRA NEAMȚ :La întreprinderea de celuloză, hirtie și cartoane din Piatra Neamț a fost construită și pusă în funcțiune, în cadrul programului de modernizare a proceselor tehnologice, o instalație care, prin recuperarea reziduurilor din apa folosită la fabricarea drojdiei furajere, realizea-

O nouă instalațieză un produs deosebit de valoros, folosit ca liant aditiv și plastifiant la prepararea betoanelor speciale. De remarcat este faptul că, pe lingă recuperarea și valorificarea unor importante cantități de reziduuri, noua instalație contribuie și la reducerea poluării apelor rîului Bistrița. (Constantin Blagovici).
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21 de ani de la istoricul forum al comuniștilor români din iulie 1965

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
marele generator de energii al națiunii

în spiritul viu, profund creator 
al istoricului Congres al IX-lea 

al partidului
Am solicitat interlocutorilor noștri — dincolo de tematica foarte concretă a discuțiilor — să ne vorbească despre ultima a- dunare generală a organizației de partid din care fac parte, la care au participat. Organizații diferite... Și totuși, pînă la urmă, ceea ce era esențial, ceea ce era fundamental, cit de asemănător s-a relevat a fi I în cuvinte altele, evocînd situații diferite, cit de aceeași a fost tensiunea descrisă, vibrația ideilor care au străbătut adunarea, cit de apropiat! ni s-au relevat a fi acești oameni care nici nu se cunosc intre ei dar sînt cu toții tovarăși de luptă în același partid......O dată pe lună, comuniștii dintr-o secție, din- tr-un atelier, dintr-o fermă se întrunesc în adunare. Un referat limpede gîndit, întocmit pe baza cunoașterii și studierii atente a realității, pune în dezbatere una dintre problemele fierbinți ale etapei pe care o străbate unitatea lor, ale etapei de dezvoltare a societății noastre socialiste. Urmează ceea ce am putea numi, fără teama de a greși, un proces de gîndire colectivă : de acord cu ideile referatului, sau doar partial de acord, comuniștii își spun părerea, își confruntă experiențele, dezvoltă, corectează cele spuse, supun focului criticii tot ceea ce socotesc că îi mai împiedică să mai facă un pas Înainte. Este o dezbatere deschisă, bărbătească, in care fiecare simte, știe că este chemat să gîndească, este chemat să-și pună inteligenta în slujba inteligenței colective, că este o parte din ea. Așa este — șl nici nu poate fi altfel.Se întîmplă astfel și fiindcă, în urmă cu 21 de ani, in viața partidului a avut loc un eveniment epocal, fapta de istorie care a deszâ- găzuit energia creatoare a comuniștilor, a națiunii, Congresul al IX-lga al partidului. Anii care au urmat, perioada pe care cu mindrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", au adăugat noi dimensiuni acestei cuceriri. Sub impulsul benefic al ideilor- forță ale celui de-al IX-lea Congres. Partidul Comunist Român — in întregul său și fiecare organizație a sa — s-a transformat in- tr-un vast și efervescent laborator de idei, intr-un laborator de cercetare a realităților vieții, al cunoașterii datelor realului intr-un forum de dezbatere și înfăptuire a tuturor ideilor care pun în mișcare uriașul nostru angrenaj social. Este — iar acest lucru se dovedește in fiecare zi prin argumentele faptelor — marele gînditor 

colectiv al destinelor României.Gindirea și acțiunea revoluționară constituie supremul drept și suprema datorie ale comunistului; a fi comunist este totuna cu a gîndi — iată ce scrie pe prima filă a marii „Cărți de învățătură a poporului român" care este Congresul al IX-lea al partidului.Itinerarul anchetei noastre social-politice își are începutul în puternica, vestita citadelă muncitorească întreprinderea „23 August" din Capitală. Pentru cine nu a fost pe aici în ultimul an, locurile au devenit de nerecunoscut.— Uzina noastră renaște— subliniază de la bun început Petre Răducanu. secretarul comitetului de partid. Programul de modernizare este preocuparea de frunte, permanentă a fiecărei organizații, a fiecărui membru de partid, a fiecărui om al muncii. Concret : mobilizați de dialogul pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a avut cu noi la vizita de lucru din 1984, asumîndu-ne cu responsabilitate comunistă criticile aspre, drepte, pornite din grija pentru noi, pentru uzină, pe care ni le-a făcut secretarul general al partidului, am înțeles să le răspundem prin fapte. întreprinderea a devenit un autentic laborator de creație ; în toate organizațiile de partid, la toate locurile de muncă au început dezbateri la care au participat — și participă, fiindcă drumul continuă și va continua — practic, toți oamenii muncii. Avînd în fată sarcina modernizării, am organizat, mobilizînd toate forțele, studierea exactă a situației existente, am supus focului criticii și autocriticii toate locurile și toate procesele de muncă : am dezbătut și dezbatem. după analize temeinice, măsurile menite să ducă la îmbunătățirea in scurt timp a calității produselor și a muncii, utilizarea integrală a capacităților de producție și a fondului de timp. întărirea disciplinei tehnologice și de producție. Actualmente, în fiecare adunare generală de partid, indiferent de ordinea de zi. în fiecare ședință a organelor de partid se începe cu o informare privind stadiul modernizării, problemele ce s-au ivit in acest proces, perspectiva imediată.— Fără excepție, dezbaterile care urmează sînt întotdeauna vii. însuflețite— completează Doina Păun, secretar adjunct al' comitetului de partid. Putem spune, fără exagerare, că întreaga uzină își regîn- dește munca. Oamenii știu că o fac pentru ei. pentru țară, că sînt chemați să o 

facă, că sînt obligați din punct de vedere moral să-și spună cuvîntul. Producători și beneficiari, pe drumul deschis “-de Congresul al IX-lea al partidului, ei gîndesc tot mai mult ca proprietari ai mijloacelor de producție. Șl gindesc responsabil, în spirit revoluționar.— Dar să nu rămtnă cineva cu ldeea că noi gîndim doar cu prilejul ședințelor — tine să sublinieze maistrul Ștefan Gheorghiu, de la turnătoria de fontă. Ca o secție întreagă să treacă de la lopată la butonul de comandă — aceiași oameni, nu alții ! — lucru care s-a întimplat la noi în mai puțin de un an și jumătate, ca să o reutilezi prin efort propriu. în același răstimp, fără să fii sub plan nici măcar o singură lună, ca mai fiecare om să vină cu două, cu trei, cu zece propuneri țintind modernizarea... asta nu-i posibil fără o continuă șl perseverentă muncă da partid, fără dezbateri creatoare, fără o permanentă, o susținută critică si autocritică.— Dațl-ml voie să relev un lucru deosebit de important — intervine subin- ginerul Ion Melinte, de la
Permanent, la ordinea de zi a 

dezbaterilor: problemele dezvoltării
■ t.......,|.'1 y-”"-1 1" > ■Tntr.-q .altă vatră de in- 'atfâWfe..' de creație tehnică și științifică românească, ridicată la cote nevisate altădată. la Craiova. Un singur exemplu, edificator însă : întreaga producție a Craiovei anului 1965, anul Congresului al IX-lea al P.C.R., este realizată astăzi primo — de un singur colectiv : „Electroputere" ;secundo — in mai puțin de două luni! Ne spune bobi- natoarea Dumitra Antonie, „Erou al Muncii Socialiste", secretar adjunct al comitetului de partid din întreprindere.— Hotărît lucru, forța celui mai mare colectiv muncitoresc al Doljului își are izvorul în forța gîn- dirii și faptei comune a celor aproape cinci mii de comuniști cîți numără organizația noastră de partid. Lucrez de peste trei decenii în această adevărată citadelă a electrotehnicii românești șl pot afirma cu mindrie că efortul colectiv de gindire și faptă al comuniștilor de la „Electroputere" a fost și este stimulat de gindirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, așa cum s-a afirmat cu 

turnătoria de otel, un alt loc de muncă, care de la Congresul al IX-lea și pînă astăzi a fost în multe rinduri vizitat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, un loa de muncă aflat în avanpostul acțiunii de modernizare. Experiența noastră confirmă un lucru pe care, teoretic, îl cunoșteam : cea mai eficientă metodă de discuție sînt faptele. In clipa în care oamenii au văzut că ideile lor sînt receptate, că sînt chemați să le materializeze, au prins aripi....Așa gindește o uzină : creator, permanent, revoluționar ; în spiritul respectului față de realitățile cunoscute temeinic ; tre- cînd prin laminorul criticii și autocriticii totul. Este reflexul marilor mutații în însuși felul de a gîndi, în modul cum gîndim, mutații intervenite in anii ce au urmat celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.— Situații sociale noi. Inedite cereau soluții teoretice noi, ce nu puteau fi și nu trebuiau căutate în texte elaborate în alte condiții sociale si istorice — opinează prof, univ, dr. Petru Pînzaru, Cu o claritate și o consecventă pilduitoare, partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. nu numai că a afirmat, dar a și aplicat principiul enunțat la Congresul al IX-lea potrivit căruia „marxism- leninismul este o învățătură vie care se reînnoiește continuu; caracterul său revoluționar constă tocmai în faptul că se îmbogățește permanent cu toate concluziile științifice ale dezvoltării sociale. că nu 

strălucire la cel de-al IX- lea Congres al partidului, la congresele și conferin- ■tele naționale ce au urmat, în atitea memorabile ocazii. Din spiritul Congresului al IX-lea, spirit mereu viu, am învățat Că înainte de orice trebuie să cunoaștem realitatea pe care vrem s-o transformăm. Am învățat, în același timp, să gîndim în perspectivă și să avem încredere în forțele proprii. Ce ne preocupă astăzi ? Căile de urmat privind asimilarea de produse noi, inclusiv a celor destinate centralelor electrice nucleare, promovarea largă a automatizării, robotizării și informaticii, modernizarea proceselor de fabricație. Aceste sarcini au constituit și constituie, fiecare în parte și toate laolaltă, obiect de analiză și dezbateri aprofundate. E foarte important acest lucru : să gîndim și să re- gindim totul, să reevaluăm, în chip revoluționar, posibilitățile noastre și să redimensionăm efortul colectiv. Așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului și la Plenara Comi- 

elaborează teze imuabile, date o dată pentru totdeauna, d ajută la cercetarea și înțelegerea evenimentelor corespunzător noilor condiții economice, sociale, naționale și istorice". Suita de inițiative teoretice, teze și idei noi. multilaterale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu — care formează substanța Inestimabilei sale opere filozofice, ideologice și politice — au impulsionat și dinamizat gindirea și acțiunea colectivă a întregului partid, au primenit încăperile spirituale de aerul îmbîcsit și viciat odinioară de dogmatism și buche- rism, au dat aripi inteligentei creatoare a întregului nostru popor, au pus în lucrare uriașe energii constructive. Se poate afirma cu deplin temei că impunătorul edificiu al construcției socialiste în România, ridicat într-un ritm fără precedent. în ultimele două decenii, de clasa muncitoare, de țărănime, de intelectualitate, de toti oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. uniți șl conduși de partid. este inseparabil legat de edificiul, teoretic, ideologic și politic constituit în laboratorul gîndirii creatoare colective a conducerii partidului. în care rolul hotărîtor îl are puterea de inovație a tovarășului Nicolae Ceaușescu, neodihna spiritului său revoluționar, creator. Nu există domeniu al vieții și creației sociale care să nu fi beneficiat de roadele elaborărilor teoretice, ideilor proaspete, realiste, lucide, prospective ale secretarului general al partidului.

Jețului Central din 23—24 iunie a.c., sintem hotărîti, ca. actionînd cu responsabilitate revoluționară, ,„să ne îndeplinim răspunderile ce le avăm față de partid, față de popor, față de cauza socialismului șl comunismului".— înțelegem că la „E- Iectroputere" problemele dezvoltării întreprinderii, ale modernizării se află permanent pe ordinea de zi...— ...șl nu doar ale dezvoltării întreprinderii — precizează Dumitra Antonie. In cei 21 de ani ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", am învățat — cu fiecare an mereu mai profund — că sîntem chemați să ne spunem cuvîntul în toate marile probleme ale tării, ba chiar în problemele lumii. Nu există program, începînd cu Programul partidului și continuind cu programele pe domenii, cu programele speciale, nu există opțiune istorică, nu există hotărîre importantă care să nu fi fost in prealabil discutate, dezbătute de către întregul partid, de către întregul popor. Țara este un forum 

permanent, deschis de gîndire colectivă, pentru binele poporului, pentru binele României.L-am rugat, în acest sens, pe prof. univ. dr. Ovidiu Trăsnea să facă o seamă de precizări da ordin teoretic :— Partidul nostru concepe societatea socialistă, ca și subsistemele sale — economic, politic, social, cultural — ca pe un organism viu, dinamic, continuu perfectibil, ca și viața Însăși. Pornind de la ldeea că socialismul reprezintă în primul rînd un sistem de valori și că sarcina factorilor politici conducători constă în a elabora pentru fiecare etapă strategia șl tactica corespunzătoare realizării lor graduale. implementării lor in relațiile sociale și interumane, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a elaborat o concepție coerentă și armonioasă, novatoare cu privire la raporturile dintre scopuri și mijloace în procesul revoluționar, dintre obiectivele și modalitățile practice ale înfăptuirii lor. dintre valori și sistemul instituțional chemat să le materializeze, dar și să le sprijine — adică să faciliteze și să stimuleze implementarea lor în întreaga viață socială, să așeze toate relațiile sociale pe fundamentul solid al principiilor și valorilor eticii și echității socialiste, ale umanismului revoluționar și democratismului autentic. Adîncirea procesului revoluționar presupune o continuă reevaluare a stadiului parcurs, o descifrare a noilor cerințe de dezvoltare. avînd în vedere caracterul istoric al înseși legității sociale și, în paralel. elaborarea fundamentală . a măsurilor da perfecționare continuă a sistemului social și a mecanismelor aferente. Așa cum o probează pe deplin drumul istoric parcurs de România socialistă de la Congresul al JX-lea și pînă astăzi, această perfecționare. ca trăsătură definitorie â făuririi . noii societăți, a presupus și presupune un efectiv efort de receptivitate, de creativitate — două dintre ideile tutelara ale evenimentului ax al devenirii noastre istorice, „Congresul înscris cu litere de aur în istoria României".Receptivitate — adică studierea atentă și cunoașterea profundă a realităților naționale, consultarea neîntreruptă a oamenilor muncii și menținerea continuă a dialogului cu poporul, soluționarea problemelor ridicate de progresul societății în strînsă conlucrare cu masele, apelînd la gindirea lor.Creativitate — adică deplina capacitate de a înțelege realitățile sociale, problematica lor în specificul lor concret-lstoric, în unicitatea lor, care nu este niciodată reductibilă în întregime la alte situații deja cunoscute. Pe baza sesizării caracterului și sensului propriu fiecărei situații istorice, creativitatea presupune elaborarea unor rezolvări, a unor so

luții noi, cele mal adecvate, apte să transforme situația dată într-una dorită — desigur, nu arbitrar, ci în conformitate cu legitatea istorică descifrată — prin metoda de acțiune
După 21 de ani, 

privind cu mindrie inainte
La rezultatele deosebite obținute de cooperativa agricolă de producție din comuna Gheorghe Doja, o adevărată uzină a acestei așezări din mănoasa cîmpie a Bărăganului ialomițean, un rol determinant l-a avut organizația de partid — veritabil catalizator de forțe și nesecat izvor de idei ; idei ce s-au metamorfozat în fapte și acțiuni care, la rîndul lor. s-au materializat în recolte sporite. în producții ce s-au dublat la majoritatea culturilor, iar la unele s-au triplat.Am stat de vorbă cu mai multi comuniști din organizația de partid de la C.A.P. Gheorghe Doja și fiecare socotea că la temelia rezultatelor .lor se află via, permanenta dezbatere, confruntarea deschisă cu realitatea mereu în schimbare, voința de a munci mai bine, de a gîndi mai mult și mai temeinic.Eroul Muncii Socialiste Ion Spăt&relu, președintele unității, ne-a spus :— Am învățat și învățăm mereu. Pentru noi, ziua de 26 iunie 1965 va ră- mîne Incrustată în inimi și cuget. A fost ziua în care tovarășul Nicolae Ceaușescu. in pregătirea istoricului Congres a! IX-lea, a venit la noi și a stat de vorbă despre ce este, dar, mai ales, despre ce va fl. La capătul unei sole unde eram la prașilă, ne-a spus : „Noi trebuie să facem totul pentru a mări producția, pentru a crește productivitatea muncii t— numai Pe această cale vor crește veniturile, va crește bunăstarea, va înflori patria noastră". S-a sfătuit îndelung cu noi. Și. fără să vrei, ți-ai spus în sinea ta : „Dacă un conducător de tară se sfătuiește deschis, tovărășește. cu oamenii. Ie cere părerea, îi ascultă, atunci tu. om cu răspunderi infinit mai mici, cum trebuie să lucrezi ?“. Și ai învățat că un comunist știe să fie receptiv, știe să asculte, să pună o părere lîngă alta si să chibzuiască ; ai învățat că, alăturindu-le, confrun- tindu-le, vei afla adevărul. Că dezbaterile democratice se cuvine să fie urmate de fapte pe măsură. în organizația noastră de partid muncă este analizată concret, cu cîntarul. iar ce hotărim să facem în viitor este chibzuit și aplicat în mod riguros. Dacă într-o adunare, un comunist propune ceva, vine cu o idee și se consideră necesară aplicarea ei. să știți că ea va fi serios îmbunătățită prin participarea tu

corespunzătoare. Ea înseamnă, totdeauna, deschidere spre viitor. spre inedit și original, cutezanță și clarviziune — atit în sesizarea problemelor, cit și în soluțiile elaborate 

turor comuniștilor, a întregii colectivități. Așa ne îndeamnă să acționăm, in permanentă, partidul nostru comunist....încercăm, mai departe, într-o altă- cetate a muncii și creației comuniste, la Iași, să aflăm alte dimensiuni ale marii și permanentei dezbateri de idei deschisă de istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român. Din- totdeauna, Iașiul a însemnat cultură, știință. învăță- mînt — dar niciodată ca astăzi.1 Doar cu privire la iriVătămint. să relevăm 'că statisticile ne arată un lucru deosebit : din trei locuitori ai municipiului, unul este elev, student sau cadru didactic.Ascultăm opiniile prof, univ. dr. Vasile Merticaru, secretarul comitetului de partid al Centrului universitar :— Pe bună dreptate, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că „omul constituie factorul hotărîtor al progresului și deci pentru a realiza revoluția tehnico- științifică, în toate sectoarele, trebuie să na ocupăm de pregătirea oamenilor care vor trebui să înfăptuiască această revoluție". Noi pregătim oameni pentru societatea comunistă ; gindiți-vă că bună parte dintre cel care astăzi sint studenfi vor fi activi încă și spre anul 2030. La noi, antenele prezentului palpează foarte concret și foarte departe viitorul, In acest sens, noi înțelegem dezbaterea ca o școală de educație comunistă ; înțelegem să creștem specia- Eveniment epocal în viața partidului șl a poporului, înscris cu litere de aur in istoria României, Congresul al IX-lea al P.C.R. este apa vie care a îngăduit înflorirea pămintului românesc. Revigorat prin strălucita acțiune teoretică și. practică a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Partidul Comunist Român își îndeplinește rolul de centru vital al națiunii, de dinamizator al vieții societății, creind toate condițiile pentru afirmarea plenară a marilor virtuți creatoare ale poporului român. Confruntindu-se permanent cu realitatea în veșnică schimbare, partidul nostru știe să organizeze un vast, complex și permanent schimb de idei, să fie laboratorul unde se pregătesc marile prefaceri revoluționare, menite să îmbogățească, să sporească forța de progres a națiunii.în marele torent de idei căruia Congresul al IX-lea al P.C.R. i-a dat pentru totdeauna curs liber pe harta de gînd și de faptă a României, aici, în partid, în organizațiile sale, se dezbat marile programe ale dezvoltării ; aici, în organizațiile partidului, se dezbat problemele fiecărei unități socialiste ; aici, în partid, prezentul socialist trece ștafeta viitorului comunist al patriei.
George-Radu CH1ROVIC1cu sprijinul corespondenților „Scînteii"

pentru rezolvare. Aceasta înseamnă afirmarea permanentă și neîngrădită a spiritului revoluționar, presupune o dezbatere vie, creatoare care să antreneze întregul popor.

liști și revoluționari, îndeplinind marea sarcină pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne-a trasat-o. Specialiști — adică oameni capabili să facă față la un înalt grad de competentă exigentelor prezente și viitoare ale revoluției știintifico-tehnide, capabili s-o promoveze ; revoluționari — adică oameni modelați în climatul generos și exigent al umanismului revoluționar, oameni care își întemeiază viata pe principiile eticii și echității socialiste, oameni care vor proba in Întreaga lor existentă că au fost educați creator al muncitorești re. Una din care gloriosul _IX-lea le-a așezat la temelia vieții noastre social-politice este și aceea că dezbaterea este, prin ea însăși, o școală de educație revoluționară, democratică. Ea educă sabilitatea. cipativ, litatea.tul schimbului liber

în spiritul democrației revolutiona- axiomele pe Congres al
respon- spiritul parti- fortifică persona- Crescut în clima- deopinii, tineretul nostru înțelege mereu mai bine, din viață, nu doar din cărți, că răspunde — toți laolaltă și fiecare In parte — pentru mersul înainte al societății noastre, pentru construcția socialistă și comunistă, pentru Înflorirea patriei. Dezbaterea — In știință și In viață socială — este aerul pur ,țh care trăim și muncim îh epoca deschisă de marele Congres ai IX-lea al partidului, epoca gîndirii și acțiunii stimatului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată a tuturor județelor 

și localităților țării
(Urmare din pag. I)de producție ne teritoriul tării, s-a realizat în fapt deplina egalitate a tuturor cetățenilor țării.Desigur, folosirea superioară, eficientă a resurselor de muncă ale populației este. înainte de orice, o problemă economică generală, căci pe această cale se obține creșterea venitului național — temelia ridicării bunăstării întregului popor : dar. in egală măsură, este și o importantă problemă politică si socială, o problemă a democrației, căci dreptul la muncă constituie primul drept democratic al omului, iar cetățenii tării, în virtutea calității lor de proprietari ai miiloăcelor de producție, sint îndreptățiți să beneficieze atît de locuri de muncă de înaltă productivitate. potrivit posibilităților de pregătire și calificare profesională existente în societate si. firește, potrivit aspirațiilor fiecăruia, cit si de condiții de trai corespunzătoare progreselor economiei naționale.Preocupîndu-se de dezvoltarea tuturor zonelor si localităților tării, partidul a dat relief ideii potrivit căreia drepturile și libertățile politice șint cu adevărat viabile, trainice, doar dacă se sprijină pe o bază economică solidă, dacă toti membrii societății au posibilitatea să beneficieze, in egală măsură, de roadele dezvoltării economice a tării.Acum, cînd fiecare județ are pe teritoriul său zeci și zeci de unități industriale, cînd toate celelalte activități economice dispun de o puternică bază de dezvoltare, oferind, 

de asemenea, largi posibilități de cuprindere a forței de muncă, oamenii nu mai sînt nevoiti să plece departe de casă, in căutare de lucru. Aici ei urmează școala, aici se încadrează în muncă, aici găsesc toate posibilitățile de împlinire a năzuințelor. Tocmai ca urmare a dezvoltării prioritare a zonelor rămase altădată în urmă, acum se întorc în locurile natale multi din cei care au plecat de acasă cu ani și ani în urmă, ca să lucreze în alte județe. Este fapt evident că, într-un timp relativ scurt, s-a atenuat fluctuația forței de muncă, a crescut statornicia oamenilor pe locurile de muncă, ceea ce a sporit comuniunea organică cu locurile natale.Una dintre cele mai relevante binefaceri ale industrializării este șl înflorirea tradițiilor și obiceiurilor, a vieții spirituale a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. Departe de a se stinge, în condițiile unei vieți dominate de industrie, cum se prorocește în van pe unele meridiane, viața spirituală, tradițiile. obiceiurile Înregistrează o impresionantă revitalizare tocmai acum, cind comunitățile au căpătat o puternică stabilitate, cînd dispun de posibilități materiale superioare, de un cadru organizatoric, instituțional permeabil la ideea cultivării valorilor perene. E adevărat, în fața o- fensivei necruțătoare a industriei au dispărut unele „tradiții" ; acelea care ar fi dus la perpetuarea ne- științei de carte, a inculturii, a superstițiilor, a inegalităților politice și sociale. Numai consecventa ne-

In amplul proces de transformare din temelii a tuturor județelor și localităților patriei - inaugurat de Congresul al IX-lea al partidului - s-a aflat angajat plenar și județul Botoșani, in 
cuprinsul căruia au apărut in anii „Epocii Ceaușescu" sute de unități economice moderne, care l-au racordat puternic la pulsul viguros al intregii economii naționale, in fotografie : zona 

industrială a municipiului Botoșaniabătută a partidului în finalizarea politicii de industrializare a făcut posibilă realitatea, altădată de neimaginat, ca „uitate" tirguri moldovenești, mici burguri transilvane, anonime orășele din Cîmpia Română sau din Oltenia să arboreze „peste noapte" o arhitectură semeață, să producă și să exporte ceea ce nu produceam, dar importam, ca în zone cu populație densă industria și cultura să-și sporească și să-și întărească necontenit așezămintele.Puterea economică sporită a fiecărei localități a înlesnit accesul spre toate binefacerile civilizației. Ar fi fost de neimaginat prezența unui edificiu spitalicesc modern, a unei încăpătoare case de cultură, ca și a tuturor celorlalte instituții din sfera vieții spirituale, a unei vaste rețele edilitar-gospodărești într-o localitate în afara existentei unei pu

ternice baze economice. Iar prezenta lor astăzi este o realitate în fiecare județ al țării. Tocmai aceste realități le avea în vedere tovarășul Nicolae Ceaușescu cind aprecia că România se numără printre putinele țări care a rezolvat într-un mod democratic, umanist problema națională și că ar fi de dorit ca toate naționalitățile, din toată lumea să dispună cel puțin de aceleași drepturi de care dispun cetățenii de alte naționalități din tara noastră.Saltul spre civilizație al zonelor rămase în urmă s-a făcut și se face paralel cu dezvoltarea, in continuare, a zonelor avansate, în frunte cu capitala patriei, acestea din urmă păstrîndu-și ritmurile lor de dezvoltare.Dezvoltarea economico-socială în profil teritorial capătă în cincinalul actual trăsături noi prin faptul că este concepută în condițiile unui 

accent deosebit pe elementele calitative noi care au ■ în vedere sporirea substanțială a rolului factorilor intensivi, de eficientă in toate domeniile de activitate. Actualul cincinal Înseamnă din punctul de vedere al repartizării teritoriale a forțelor de producție trecerea treptată de la echilibru și echitate in dezvoltarea județelor Ia dezvoltarea echilibrată și echitabilă a localităților în cadrul județului. Se acordă o deosebită importanță dezvoltării mai accentuate a orașelor mici și mijlocii, precum și ridicării mai rapide a calității vieții economico-sociale a comunelor. Un rol de mare însemnătate va avea în această privință mica industrie, care va trebui, să asigure cel puțin o dublare a pro- ducției-marfă industriale și un nivel minim de 8 000 lei pe locuitor pînă în anul 1990 în toate județele. Pe această cale se va asigura 

folosirea superioară a resurselor locale de materii prime și materiale, a materialelor recuperabile și a forței de muncă.Creșterea cu prioritate a numărului locurilor de muncă în zonele cu excedent de resurse va contribui la stabilizarea forței de muncă și reducerea substanțială, în continuare, a navetismului, la îmbunătățirea condițiilor generale de viață ale întregii populații. Prin deplasarea efortului în mai mare măsură asupra localităților din mediul rural, prin ample acțiuni de sistematizare a construcțiilor, prin dotările edilitar-gospodărești și noile construcții de locuințe specifice, cu anexe gospodărești de factură modernă, condițiile de viață ale cetățenilor de la sate se'vor apropia sensibil de cele de la oraș.înfăptuirea întregului ansamblu de 

măsuri prevăzut de Directivele Congresului al XIII-lea al partidului și în Programul-directivă de dezvoltare economico-socială a României in profil teritorial în perioada 1986— 1990 va marca o nouă treaptă pe calea progresului și civilizației, a înfloririi. fără precedent a României socialiste, a ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului popor — țelul suprem al politicii partidului șl statului nostru — punind cu putere în evidență justețea opțiunilor dezvoltării, așa cum s-au conturat ele încă de Ia istoricul Congres al IX-lea al partidului, care a inaugurat o etapă nouă, de profunde transformări revoluționare, angajînd poporul la o operă constructivă fără egal, în fruntea căreia s-a aflat în cei 21 de ani marele conducător al partidului și al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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Arta prezentului-^ revoluționa^
a muncii și creației socialiste

O privire retrospectivă asupra marilor expoziții republicane organizate în ultimele decenii ; încercarea de rememorare a acelor evenimente artistice care au însemnat tot atîtea . împliniri ale culturii românești readuc în atentie. cu pregnanta a foarte numeroase exemple concrete, ample compoziții picturale inspirate din realitățile și realizările cele mai de seamă ale României contemporane. Imbinînd armonios obiectivitatea unui punct de vedere de largi implicații sociale cu sensibilitatea fată de formă și culoare, aceste compoziții. concepute cel mai adesea la dimensiuni mari, reprezintă pentru foarte multi dintre pictorii contemporani un mod de a reliefa specificul climatului nostru ideologic și artistic.„Nu avem nevoie de o artă care să poleiască cu aur realitățile — preciza secretarul general al partidului. tovarășul NICOLAE CEAUSESCU — dar nu avem nevoie nici de o artă care să acopere cu noroi sau cu smoală aceste realități. Avem nevoie de o artă care să fie suflet din sufletul poporului, să redea greu) și bucuria și visurile spre viitor ale oamenilor muncii, o artă izvorită din realitățile națiunii noastre, profund umanistă."Căutările stilistice ale celor mal de seamă pictori contemporani au însemnat. în contextul ultimelor decenii de creație, exercitarea deopotrivă a forței imaginative și a Inspirației din actualitatea socialistă a tării, prezența unor idei mari cu valoare social-educativă, dar și expresivitatea, forța imaginii artistice de a se adresa privitorilor. Iată de ce criteriul aprecierii valorice. judecata artistică nu se pot limita doar la culoare sau desen atunci cind ne referim Ia aceste mari compoziții, ci se cer mereu raportate la idealurile și scopurile sociale concrete ale perioadei istorice pe care o trăim. Noțiunea de „contemporan" aplicată acestei categorii de lucrări conține astfel două determinante fundamentale : pe de o parte, cunoașterea profundă a celor mal noi cuceriri ale tehnicii artistice contemporane. iar pe de altă parte, cunoașterea la fel de profundă a realităților acestei țări. Iată de ce referindu-ne la marile ■ compoziții prezente in cele mai reprezentative dintre expozițiile românești ale ultimilor ani nu putem să nu descifrăm efortul unei sporite răspunderi sociale implicate în actul de creație. Nu putem să nu descifrăm totodată disponibilități sporite față d-' variate modalități ale expresiei plastice, ca șl o evoluție a elementelor de limbaj artistic ca. o consecință directă a unul complex conținut de idei. Se poate vorbi, in acest sens, mai ales de o lărgire a semnificațiilor conceptului de realitate, de o poziție activă a pictorilor, poziție care vine in continuitatea unor preocupări permanente ale artei dintotdeauna — aceea de a afla într-o imagine concretă, dincolo de multitudinea aspectelor nesemnificative, esențialul. permanentele realului, de a le reține și de a atrage atenția asupra lor. „Formele corpului, sublinia in acest sens unul dintre profesorii Institutului de arte plastice. au inspirat nu numai imaginea figurativă asemănătoare modelului natural, ci și simbolul sau semnul a cărui forță sugestivă se bazează pe rezonantele logice si afective trezite de aluzia acestuia în echilibrul organic existent sau posibil. Reprezentarea formei si simbolizarea sa sînt cele două constante ale plasticii din timpurile preistorice pină in prezent".Integrind cel mai adesea figura umană — simbol durabil, reprezentativ al idealurilor și aspirațiilor general umane — compozițiile la care ne referim se remarcă prin- tr-o semnificativă îmbinare în cadrul fragmentului de lume pe care-1 reprezintă tabloul a unor componente epice și lirice. Sint valențe expresive ale unei atitudini pe care, cu diverse grade de intensitate, o regăsim adeseori în cadrul aceleiași lucrări. Tendințele pe care le reprezintă, ca si rezolvările din punct de vedere artistic. sint, fără îndoială, reflexul direct al apartenenței la o anumită generație, al formației de un anumit tip. realizate sub îndrumarea anumitor profesori cu puternică personalitate sau sub imperiul propriei necesități de afirmare. Importantă rămine. dincolo de posibile și necesare încadrări stilistice, descifrarea unor sensuri generoase care pun în valoare apartenența creatorilor la timpul pe care-1 străbat, la spectaculoasele transformări pe care le-a cunoscut România. Arta unor maeștri precum Alexandru Ciucurencu Sau Corne- liu Baba — fiecare din ei adevâ- rați creatori de școală în pictura contemporană românească — contribuie, de exemplu, la multiplicarea planurilor de referință, favorizează prin întreaga lor creație sublinierea unei prețioase continuități de gind și sentiment cu sensu

rile generoase ale picturii românești. Devenite adevărate repere ale istoriei picturii noastre contemporane. „Odihna pe cirnp" sau „Oțelarii" lui Corneliu Baba. ..Sărbătorirea primului 1 Mai liber" sau imaginea tractoarelor românești de Alexandru Ciucurencu — pentru a da doar' cîteva exemple — sînt in- citante prilejuri de a dezvălui arta unor prestigioși maeștri, de a pune în valoare sensul patriotic al actului creator. De altfel, privind retrospectiv, contribuțiile cele mai de seamă realizate în ultimele decenii în domeniul compozițiilor cu tematică larg socială, putem vorbi despre evoluția organică a unor tendințe capabile să indice variate direcții stilistice și totodată capabile să traseze configurația plasticii românești actuale. Si n-ar fi decît să ne gîndim la monumentala imagine a portului Constanta creată de Viorel Mărginean sau la sugestiva imagine a satului transilvan trasată de numeroase din lucrările acestui creator, lucrări realizate cu un ascuțit simț al analizei, cu o binecunoscută și prețuită finețe a interpretării. Cutezanța lucidă in a aborda subiecte de largă cuprindere simbolică, de a pune in valoare puterea constructivă a omului contemporan nu doar in ample lucrări de artă monumentală, ci și in generosul spațiu al picturii, însoțește deopotrivă demersul artistic al lui Vasile Celmare. Amplele compoziții inspirate din istoria mai veche sau mai nouă a României, compoziții care in totalitatea lor ar putea retrasa elementele unei adevărate epopei naționale, relevă de exemplu și la Virgil Almășanu o atitudine gravă în ' fața istoriei și a mijloacelor artei.Cele mai fertile căutări ale gîn- dirii plastice contemporane au înregistrat, rînd pe rind, substanțiale modificări care au avut loc în viața materială și spirituală a întregului popor. Aceste profunde transformări au oferit picturii teme generoase de afirmare. Iar dacă într-unul din capitolele picturii lui Dan Hatmanu evocă cu nostalgie Iașiul patriarhal, într-o serie mai nouă de lucrări, pline de aceeași lirică sensibilitate, el aduce imaginea Iașiului contemporan, a Iașiului marii industrii moderne, tot așa cum intr-un alt ciclu de lucrări inspirat de evenimente ale istoriei românești, de lupta ilegală a partidului sau de revoluția de eliberare socială și națională, el aduce aceeași viziune gravă, capabilă să sublinieze valori de nobilă expresivitate.Figura lui Avram Iancu sau a țăranilor contemporani conturați de Traian Brădean în compoziții riguros construite, în spațiul de o anumită calitate sensibilă a culorii sale, ca și valorile emblematice ale prezenței lui Mihai Viteazul (intr-un memorabil portret compozițional semnat de Florin Niculiu) pun in valoare deosebita capacitate de a conferi imaginii un caracter simbolic. Am putea de asemenea aminti asocierea acestui caracter simbolic cu trăsăturile cunoscute ale unui personaj istoric cum a fost Nicolae Bălcescu sau abordarea momentului 23 August — de vitală importanță- pentru istoria modernă a țării — de către Octav Grigorescu, cu rezultate remarcabile de ordinul expresivității.Iar dacă pictura lui Constantin Piliuță a tălmăcit în imagini de bucurie peisajele pline de sevele pămintului românesc, dacă Vasile Grigore sau Ion Pacea au adus imaginea qnconfundabilă a peisajului românesc in creații de o deosebită sensibilitate cromatică, dacă lumea Deltei și a oamenilor ei de cremene au fost abordate de Gh. I. Anghel în ample lucrări de o delicată tratare a suprafețelor cromatice, tot mai numeroși creatori contemporani aduc în lucrările lor o puternică tensiune emoțională, o dată cu aspirația de a reliefa aspecte caracteristice ale realităților înconjurătoare. O întreagă expoziție semnată de Ion Mu- rariu și dedicată luptei pentru pace dezvăluia, la acest cunoscut creator, multiple resurse de simpatie umană. Era o expoziție care — o dată cu înfățișarea spectrului amenințător al unui nou război — prin compoziții de mari dimensiuni (dedicate luptei pentru armonie, pe întreaga planetă Pămînt) se constituia într-o elocventă pledoarie. Ca și lucrările de asemeni de ample dimensiuni dedicate de Brăduț Covaliu lumii copiilor — lucrări care aduceau mărturia unei largi expresivități și a unor inedite posibilități de analiză a problematicii umane.Sensul emblematic al „Sudoriței" sau al portretelor contemporane semnate de Elena Greculesi. dar și compozițiile inspirate lui Marius Cilievici sau lacob Lazăr de aspecte ale muncii contemporane sint, de asemenea, mărturii ale unei intense și polivalente receptivități. Ca și în imaginea Canalului Du- năre-Marea Neagră fixată într-o amplă compoziție de Eugen Popa sau în simbolica înfățișare a ogoa

relor fără sfîrșit realizată de Gina Hagiu. Nu doar in marile expoziții colective, ci și într-o recentă expoziție personală. Geta Mermeze și-a pus pe deplin în valoare concepția monumentală în abordarea picturii, concepție capabilă să evidențieze sensurile generoase ale construcției socialiste contemporane, ale capacității plăsmuitoaro a omului, ale puterii sale de a stă- pîni natura. Sînt lucrări impresionante prin puterea de concentrare a imaginii axată pe ample desfășurări spațiale. Marile expoziții colective au pus de altfel în valoare aspirația altor doi creatori contemporani de a sublinia aspecte caracteristice ale dezvoltării economiei românești. Ion Bițan șl Vladimir Șetran au evocat, rind pe rînd. aspecte semnificative ale muncii desfășurate pe marile șantiere industriale sau aspecte ale toamnelor îmbelșugate, și-au oprit atenția asupra muncii asidue desfășurate pe șantierele navale românești sau asupra luptei pentru pace care antrenează într-o unică 

AL. CIUCURENCU

„Portul Constanța** VIOREL MĂRGINEAN

„Aurul toamnei contemporane** VLADIMIR ȘETRAN

aspirație lupta întregului nostru popor. Aceeași năzuință spre a realiza sinteze expresive, capabile să pună în valoare semnificative aspecte ale dezvoltării contemporane — fie că e vorba de punctele fierbinți ale industriei românești, de munca asiduă din subteran sau de pe ogoarele mănoase ale țârii — realizată bineînțeles cu mijloace artistice diferite, au reunit lucrările a numeroși și cunoscut! creatori contemporani, printre care putem aminti pe Ion Sălișteanu, Constantin Blendea, Constantin Nitescu și alții.Nevoia confruntării cu un univers uman, cu o realitate construită de om. cu obiectele care au concretizat efortul său de gîn- dire este înregistrată tot mai frecvent in arta românească modernă. Procesul de modernizare nu înseamnă, cum se știe, rupere de trecut. tradiția intrind efectiv în componența artei noi. înaltele cote de luciditate și meșteșug ale artei secolelor trecute fiind integrate structurilor moderne. Să ne gindim 

doar la compoziții importante care au jalonat istoria picturii interbelice românești, la creațiile de reală rezonantă semnate de C. Ressu, J. Al, Steriadi. Al. Phiiebus sau Ștefan Dimitrescu care au purtat spre limanul artei zestrea unei dăruiri nețărmurite pentru oameni, conștiința exigentă și fertilă a îndatoririlor sociale pe care le cuprinde orice gest artistic. „Un pictor adevărat — scria acum mai bine de cinci decenii Nicolae Tonitza — nu pornește la organizarea compoziției sale decît după ce viziunea acelei compoziții este perfect vie in mintea lui. aproape pină la detaliul insignifiant și, mal cu seamă, dacă pictural l-a covirsit emotiv. Nici o temă de compoziție, oricit de grandioasă și impresionantă, pu va putea fi desăvîrșită plastic, dacă nu vom poseda, in prealabil, această desăvîrșire interioară."Artiști de frunte (si nu numai dintre aceia aparținînd apreciatei generații interbelice). asemeni creatorilor din alte domenii au fost programatic legați de lupta pentru îndeplinirea năzuințelor poporului, printr-o inaltă conștiință, au exprimat în opera lor tot ceea ce a avut mai ales, mai viabil, umanitatea românească. Marile frămintări sociale, lupta maselor pentru eliberare socială și națională au avut un semnificativ ecou în opera artiștilor reprezentativi ai fiecărei perioade. Cit de emoționant relatează, de pildă. Nicolae Tonitza demersul interior care a dus la crearea uneia din cele mai impresionante compoziții inspirate de masacrele războiului — „Mor- ții de la Cașin" de Ștefan Dimitrescu. De la scena foarte concretă care l-a impresionat pe locotenentul Ștefan Dimitrescu împins în infernul de foc al celui de-al doilea război mondial, scenă în care „o familie de răzeși iși veghea cu tristețe profundă rudele ucise in ajun de bombele vrăjmașe" și pină la compoziția care face astăzi mîndria Galeriei naționale au trecut cîțiva ani. Artistul care nu a îndrăznit să scoată carnetul de schițe în acel moment, „și l-a notat în retină, și l-a brăzdat adine in suflet și în gind. întors în bordeiul Iui blindat, a încercat, sub opaițul soldățesc, să-1 reconstituie. sumar, pe o foaie da caiet". Abia după doi ani, in atelierul său de la București, spune Nicolae Tonitza. pictorul și-a organizat compoziția ridicindu-si studiile la scară, „subliniind mai caracteristic o cută de haină, ac- centuind o expresie, rotunjind un gest".în succesiunea acestei tradiții de înalt profesionalism vom afla in multe din compozițiile pictorilor contemporani pasiunea de a descoperi dimensiunile ’si valorile culturii românești, de a le sublinia modernitatea, complexitatea. încorporând noi modalități de reflectare a sensibilității contemporane, compozițiile lor se manifestă ca un fenomen de continuitate. Nu este însă vorba de o preluare demonstrativă, de o pastișă a unor modalități de exprimare deja afirmate, ci de o continuare firească, capabilă să marcheze translația sensibilității din domeniul influentei in acela al originalității.Intervalul străbătut de întregul nostru popor de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, interval al unui remarcabil progres in toate domeniile vieții noastre spirituale. a marcat și din acest punct de vedere un adevărat salt în integrarea tezaurului de talente al tării - in viața poporului nostru. Plenar afirmată în marile expoziții naționale și internaționale, compoziția cu caracter social ilustrează, astăzi, in peisajul picturii românești același imperativ al trecerii, înregistrate în toate domeniile de activitate, la o calitate nouă, superioară. Realități specifice de viață. întemeiate istoric, s-au dovedit temeinici factori ai diversității, ai întruchipării în imagine artistică a elementelor celor mai semnificative pentru istoria actuală’ a României, dar și pentru concepția artistică a fiecărui creator in parte. Momente ale istoriei noastre naționale, preocuparea de a contura, cu mijloace variate, imaginea vie a istoriei de luptă și de muncă pentru construirea societății românești de astăzi afirmă. în planul picturii contemporane, o nobilă tradiție — aceea a artei inspirate din momentele hotăritoare ale istoriei și ‘contemporaneității.Pentru cine urmărește cu atenție direcțiile de dezvoltare ale artei actuale apare evidentă, mai ales In ultimii ani. prezența acestor lucrări de anvergură, capabile să îmbine armonios valorile umane, politice, existențiale, artistice care definesc stilul de viată și aspirațiile de viitor ale tării noastre, ale poporului român, aspecte capabile să aibă asupra privitorilor o acțiune eficientă, o influentă puternic educativă.
Marina PREUTU

Fălticeni — un oraș modern, in continuă dezvoltareFoto : Ion Mindrescu
Sistematizarea teritoriului, 

înflorirea localitățilorJIn lumina hotărârilor Congresului al XIII-lea al P.C.R. care prevăd ca una din importantele direcții de acțiune ale dezvoltării economico- sociale a țării continuarea în ritm susținut a activității de sistematizare a teritoriului și localităților, Plenara C.C. al P.C.R. din 23—24 iunie a.c. aanalizat Raportul cu privire la aplicarea prevederilor Legii sistematizării teritoriului și localităților urbane și rurale. Magistrala cuvintare rostită cu acest prilej de către tovarășul Nicolae Ceausescu a trasat direcții și sarcini de cea mai mare importanță și actualitate pentru desfășurarea acestei ample acțiuni, de importanță națională, menită să asigure in continuare înflorirea tuturor localităților țării și ridicarea lor la cele mai inalte cote ale civilizației socialiste. Pornind de la aceste exigențe, am parcurs două orașe din județul Suceava, Fălticeni și Rădăuți, s-ar putea spune cu schița de sistematizare „in mină".
Chipul nou al orașului, chipul 

prezentului socialist. Județul Suceava cuprinde, pe lingă municipiul reședință de județ, un număr de șapte orașe și numeroase localități cu pregnante caracteristici urbane, care au cunoscut in anii socialismului, în ultimele două decenii mai cu seamă, o dezvoltare fără precedent, între acestea, Fălticeni a înregistrat o dezvoltare din cele mai marcante, atit din punct de vedere economic, cit mai ales din punct de vedere urbanistic și edilitar-gospodăresc.Miliardele de lei investite In ultimii douăzeci de ani pentru dezvoltarea orașului au făcut ca producția industrială să crească de zece ori, iar numărul personalului muncitor de cinci ori. De aceea și standardul de viață al celor 30 000 de locuitori, la cît a ajuns în prezent Îiopulația orașu- ui, este incomparabil mai mare cu al locuitorilor „molcomului tîrg" de odinioară.Iată și alte argumente : anul trecut, fondul locativ nou al orașului a ajun» la 6 200 de apartamente (față de 250 în 1965), iar spațiile comerciale trec de 28 000 de metri pătrați, din care mai bine de jumătate în localuri noi situate la parterul blocurilor sau în marele magazin central. Rețeaua de apă curentă a crescut de opt ori, iar cea de canalizare a ajuns la 15 kilometri. Practic. nu a mai rămas nici o stradă din perimetrul construibil nesistematizată, iar intrările în oraș, cindva „celebre** pentru cît erau de întortocheate, au fost, de asemenea, modernizate. La realizarea unor asemenea obiective, a tot ce s-a făcut în acești ani în oraș, contribuția cetățenească a fost și este în continuare masivă.Caracteristic pentru Fălticeni, fie și numai în raport cu celelalte orașe ale județului, este și faptul că reconstruirea — din temelii — a localității a început de la centru spre margini, astfel că, în momentul de fată, centrul civic este aproape conturat. De reținut exigența manifestată față de proiecte, „risipa" de ingeniozitate pentru a se obține — in condițiile utilizării pe scară largă a prefabricatelor, a creșterii productivității muncii în construcții-montaj — jocuri de volumetrie, fațade individualizate, blocuri și chiar străzi cu personalitate arhitectonică. Dovedin- du-se că se poate construi frumos și in condițiile unei ridicate eficiente economice. O sesizează ochiul trecătorului, o confirmă aprecierea specialiștilor.— Toate aceste înfăptuiri, expresie a politicii consecvente a partidului și statului de dezvoltare a orașelor tării — ne-a spus primarul localității, tovarășul Costică Arteni — au fost prefigurate, de fapt, in schița de sistematizare, aprobată cu ani in urmă, schiță pe care consiliul popular a transpus-o in viață cu rigurozitate. Ea a constituit un adevărat program de dezvoltare a orașului, pomindu-se întotdeauna în aplicarea ei de la interesele majore, generale, ale sistematizării localității, ale folosirii cu eficientă a terenurilor. Au mai rămas puține puncte de concretizat pe această hartă a orașului. între care un spital cu 230 de locuri, ce se va construi în acest cincinal, și o casă de cultură. Necesară este și construcția hotelului, deoarece Fălticeniul a intrat, de acum, între reperele turistice ale „Țării de Sus", atit prin obiective culturale de anvergură (Muzeul de științe naturale, marea colecție de sculptură Ion Irimescu, Galeria oa

Străbătînd cu „schițele 
de perspectivă" orașele 

Fălticeni și Rădăuți

menilor de seamă), cit și prin înfățișarea sa de oraș modem și înfloritor, reconstruit integral in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu".
Cind schița de sistematizare rămine simplă... schiță. La rindul său, orașul Rădăuți a cunoscut o puternică dezvoltare, atit în privința industriei (au fost puse în funcțiune întreprinderea de tricotaje „Bucovina". întreprinderea de scule, subansamble și accesorii, alte unități economice), cit și în privința dotărilor urbanistice. Astfel, s-au construit peste 5 000 de apartamente (an da an depășindu-se planul) și numeroase locuințe cu parter și etaj, s-a terminat recent un spital cu 430 de paturi și se află în fază finală un mare magazin cu o suprafață de 5 000 da metri pătrați. Localnicii sînt mîn- dri de urbea lor, participînd necontenit la dezvoltarea acesteia prin acțiuni patriotice, prin contribuție în muncă și bani.— Cu toate a- cestea, ne-a spus tovarășul Vasile Puha, vicepreședinte al consiliului popular orășenesc, locuitorii din Rădăuți nu sînt împăcați cu gîndul că orașul lor nu are incă un centru civic, pe măsura celorlalte Înfăptuiri.
De ce nu are ? Oare nu există o schiță de sistematizare care să cuprindă și centrul civic ?„Dimpotrivă, a precizat interlocutorul nostru, există... și chiar prea multe. în 1982, de pildă, secția de arhitectură și sistematizare a consiliului popular județean a contractat cu Institutul de cercetare și proiectare pentru sistematizare, locuințe și gospodărie comunală (I.S.L.G.C.) București întocmirea unui detaliu de sistematizare pentru zona centrală. Insă după ce proiectul respectiv a fost gata, beneficiarul a cerut altul proiectant (Centrului de proiectări Suceava) să întocm.ească un alt detaliu de sistematizare, tot pentru centrul orașului". Tergiversarea rezolvării definitive a situației create este în contradicție cu o hotă- rire a consiliului popular județean, adoptată cu un an în urmă, potrivit căreia organele administrației locale urmau să definitiveze și să aprobe pină la 30 iulie 1985 amplasamentele ansamblurilor de locuințe și obiectivelor social-culturaia prevăzute a se realiza in cincinalul 1986—1990. Cu același prilej se trasa și sarcina de a se elabora documentația pentru definitivarea centrelor civice din mai multe orașe, între care și Rădăuți...

★Aspectele asupra cărora am stăruit în ancheta întreprinsă — străbătînd cu schița de sistematizare „în mină" cele două orașe sucevene — demonstrează o dată mai mult că, acolo unde se respectă programele și schitele de sistematizare, prin urmare acolo unde s-a aplicat și se aplică in mod consecvent o concepție unitară, de edificare urbanistică a localității, structurată pe termen lung, rezultatele sint dintre cele mai bune, în spiritul propriilor hotărîri, consiliul popular județean, comitetul său executiv și secția de arhitectură și sistematizare au datoria de a acționa în continuare, cu mai multă consecventă, pentru transpunerea în viață a acestor programe de sistematizare. pentru perfecționarea lor continuă, spre a asigura dezvoltarea armonioasă șl înflorirea orașelor județului, a tuturor localităților sale.
Ion MARIN 
Sava BEJINARIU corespondentul „Scinteii"

(Urmare clin pag. I)mai mult o viziune proprie, distinctă și originală asupra timpului nostru, a mutațiilor care se petrec în societate și in conștiința oamenilor, asupra fenomenelor specifice care ne definesc și ne integrează in conștiința umanității. Oglindind intr-o viziune dialectică și revoluționară realizările epopeice ale poporului român dintotdeauna, precum și construirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate in România, insușin- du-și organic ideologia revoluționară a partidului, cultura noastră socialistă reprezintă o parte integrantă a culturii naționale, caracterizată prin legătura indestructibilă cu viața po

porului, cu gloriosul său trecut istoric, de lupte pentru unitate, suveranitate și independență națională, pentru progres și dreptate socială, pentru triumful revoluției socialiste.în contextul realizărilor deosebite din domeniul producției materiale, al înfloririi științei și culturii, al continuei adinciri a democrației socialiste, in anii care s-au scurs de la Congresul al IX-lea a! Partidului Comunist Român, știința, învățămîntul, literatura și toate artele, beneficiind de un climat de deplină libertate creatoare, au cunoscut o îmbogățire fără precedent a sferei tematice, o orientare hotărită spre umanism, patriotism și realism, spre politic și

social, spre problemele majore ale omului contemporan, spre conflictele revelatoare și semnificative pentru profilul spiritual al acestei epoci istorice, care răsfringe in ea efigia personalității marelui patriot și revoluționar, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Reflectind realitățile o- biective alb acestor vremuri noi și înnoitoare, fizionomia morală a epocii, realizările poporului in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, relațiile noi din societate, raportul dintre existentă și conștiință, sensul vieții, al muncii și eroismului, mersul istoriei, timpul și spațiul, valorile morale, mari

le mituri ale cunoașterii, răspunderea civică față de cetate, lupta acerbă dintre vechi și nou, viața intimă a oamenilor, bucuriile și
nostru, construirea cu succes a socialismului in România s-au constituit într-o sursă bogată, inepuizabilă de inspirație pentru

loarea este prima condiție a culturii.Numeroase și renumite sint ctitoriile durate in anii care s-au scurs de la
Ani eroici din vîrsta eternă a patriei
durerile lor, iubirea, reacțiile in fața scurgerii ireversibile a timpului, a vieții și a morții, șe poate spune că nimic din ceea ce 
este omenesc nu rămine în afara sferei tematice . a creației noastre umanist- socialiste, revoluționare.Experiența istorică inedită și Originală a poporului

toate artele, conducînd spre realizarea unei culturi infloritoare, care poartă emblema acestor timpuri, o cultură variată ca tematică umană și modalități de expresie, capabilă să impună valori și personalități dintre cele mai diverse și mai reprezentative pentru această epocă, intrucît va-

Congresul al IX-lea al partidului.Sint ctitorii de civilizație materială mai trainice de- cit bronzul evocat in lirica lui Horatius, ctitorii care atestă hărnicia, patriotismul, geniul creator al poporului român, menite să înfrunte dintele necruțător al vremii și să ducă chipul

clipei trecătoare în eternitatea istoriei ; căci, in acești ani, fiecare clipă a trecut și s-a făcut nepieritoare istorie, așa cum o confirmă nenumărate creații ale literaturii contemporane.Clipele, zilele și anii în care s-a construit Canalul dintre bătrinul Danubiu și Pontul Euxin, această magnifică „magistrală albastră" care va brăzda în veșnicii pămintul străvechi al Dobrogei, legănind pe unde eminesciene „cetăți" ce duc spre „mișcătoarele singurătăți" ale mărilor și oceanelor, legind popoarele și țările intre ele, sînt clipe, zile și ani ce-au devenit strălucită istorie. Asemenea, zilele și anii care au creat Transfăgărășanul, Metroul bucureștean, care

au durat din temelii fabrici și uzine, case de cultură, școli și universități, teatre naționale la București, Tirgu Mureș și Craiova, sate și orașe moderne, o artă și o literatură de-o bogăție și varietate fără precedent și mai ales valoarea supremă a societății noas
tre : Omul nou.Faptele — indiferent dacă este vorba de dezvoltarea creatoare a materialismului dialectic și istoric, de justa rezolvare a problemei naționale, de realizările din economie, de introducerea științei și tehnicii celei mai avansate in producție, de succesele obținute în literatură și artă, de dezvoltarea învățămin- tului, de perfecționarea vieții statale și a legislației, de continua adincire a

democrației socialiste, da înfăptuirea unui nou tip, revoluționar, de pmanism, de împlinirea visurilor celor ce muncesc — au îndreptățit poporul să numească această perioadă din istoria patriei : Epoca Nicolae Ceaușescu, pentru că epoca poartă în fizionomia ei intimă însemnele puternicei personalități a secretarului general al partidului și președintelui țării, care întruchipează cele mai de seamă atribute ale etnopsihologiei românești : geniul creator, omenia, demnitatea națională.patriotismul fierbinte, curajul neînfricat, neîntrecuta putere de muncă și dorința de a trăi in pace șl colaborare cu toate popoarele lumii.
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DIN GÎNDIREA FILOZOFICĂ Cronica zilei Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
__________________ a_____________________________________•________________________________________ _■_______________ r

0 viziune științifică, unitară asupra 
edificării civilizației socialiste

(Urmare din pag. I) rului general al partidului, tovarășul Nicolas Ceausescu, se reflectă in clarificările majore privind importanța hotăritoare pe care o au, în edificarea civilizației socialiste, dezvoltarea puternică a forțelor de producție. perfectionarea relațiilor socialiste de producție, creșterea rolului politic conducător al Partidului Comunist Român, integrarea organică a statului in procesul de conducere a societății, dezvoltarea unui sistem democratic unic de conducere. ca formă superioară de participare a întregului popor la făurirea conștientă a propriului viitor.In acest sens, este deosebit de semnificativă orientarea de mare valoare programatică, potrivit căreia, tn amplul proces de edificare a noii societăți „se pornește de la necesitatea de a realiza un puternic avînt al forțelor de producție pe baza științei si tehnicii moderne — temelia progresului general al societății — perfectionarea continuă a relațiilor de producție ei a raporturilor dintre oameni, ridicarea nivelului de trai, de cunoaștere și cultură al tuturor celor ce muncesc, adîncirea democrației socialiste, crearea condițiilor pentru participarea activă a întregului popor la conducerea tării, pentru afirmarea plenară a personalității umane, aplicarea In viată a principiilor eticii si echității socialiste, satisfacerea tot mai deplină a necesităților de viată materială si spirituală ale întregului popor".Pornind de la raportul dialectic dintre factorii cantitativi și calitativi In dezvoltarea forțelor dc producție, de la Înțelegerea profundă a necesității trecerii de la dezvoltarea extensivă la cea intensivă, textele cuprinse in volum pun în lumină îdeile-fortă ale secretarului general al partidului, tovarășul Ni cola o Ceaușescu, privind rolul ho- tăritor al cercetării științifice și tehnologice moderne în înfăptuirea obiectivelor dezvoltării. Imperativul unei noi calități, superioare. în toate domeniile de activitate si importanta sporită a factorilor calitativi asupra progresului general al societății noastre. în ridicarea continuă a nivelului de viată si de civilizație al întregului popor — telul suprem al politicii Partidului Comunist Român. Acordind o deosebită atenție dezvoltării cercetării științifice românești, chemată să aducă o contribuție tot mai mare la înfăptuirea în toate domeniile a noii revoluții tehnico-ști- întiflce. tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Este știut că în zilele noastre, de amplă revoluție tchnico- științifică, care modifică vertiginos condițiile creației materiale si amplifică intr-o proporție nebănuită posibilitățile de valorificare a resurselor naturii in folosul omului, făurirea si dezvoltarea unei economii moderne, asigurarea progresului și prosperității generale a societății depind în măsură hotăritoare de dezvoltarea potențialului științific ăl 

fiecărei țări, de eficienta și operativitatea cu care sînt promovate in activitatea practică noile cuceriri ale Științei și tehnicii".în concepția unitară a secretarului general al partidului nostru privind realizarea unei noi calități în toate domeniile de activitate, un rol esențial revine factorului uman, formării unui om nou. cu o înaltă conștiință revoluționară, cu o calificare superioară, capabil să asigure randamentul maxim al dotării tehnice moderne. participant activ la conducerea statului, a Întregii vieți eco- nomico-sociale. la democratizarea tot mai largă a societății noastre. Răs- punzînd acestui obiectiv maior. întreaga operă a secretarului general subliniază importanta ce trebuie acordată dezvoltării susținute a învătămîntului. științei si culturii, care reprezintă o latură inseparabilă a operei de construire a socialismului si fără de care nu se poate concepe făurirea unei societăți moderne. avansate.în perioada Inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului s-a desfășurat o politică amplă de a- sigurare a unor condiții tot mai bune pentru Împlinirea personalității umane. crearea unor condiții materiale și spirituale adecvate pentru a asigura întregului popor largi drepturi economice. politice și sociale. Partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. consideră că esența umanismului revoluționar constă în situarea omului în centrul întregii preocupări și activități a societății și, în același timp. în stabilirea unor raporturi armonioase, organice între individ șl colectivitate. în acțiunea de remodelare a personalității umane se are în vedere. totodată, cultivarea în conștiința oamenilor muncii, a tinerei generații a sentimentelor nobile ale patriotismului, promovarea prieteniei si frăției cu toti oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, și a solidarității internaționale, dezvoltarea spiritului revoluționar, a răspunderii fată de cauza socialismului și comunismului în patria noastră.Ca expresie a calității de revoluționar de înaltă vocație, de vizionar profund științific, in opera tovarășului Nicolae Ceaușescu se îmbină armonios abordarea și sintetizarea creatoare a experienței dobîndite in edificarea noii orînduiri cu soluționarea problematicii complexe a continuării procesului de construcție socialistă. a trecerii -României intr-o etapă superioară de dezvoltare.-în cincinalul actual și in perspectiva viitorului deceniu, așa cum rezultă din documentele programatice. adoptate la cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român. se deschide o etapă de ample transformări revoluționare ale societății românești, de făurire a unei civilizații materiale și spirituale superioare în tara noastră. Această e

tapă va încununa uriașa activitate creatoare pentru transformarea naturii. a societății și a omului, pentru realizarea celor mai înalte aspirații de prosperitate si bunăstare, de dezvoltare liberă și democratică, de a- firmare demnă și suverană a națiunii noastre socialiste.în consens cu realitățile complexe ale etapei actuale si cu înaltele e- xigente ale dezvoltării viitoare, cu imperativul’trecerii la o calitate și eficientă superioare în toate domeniile. textele selectate în această valoroasă lucrare reafirmă, încă o dată, cu deosebită forță, concepția de a- dincă profunzime privind necesitatea continuării procesului de industrializare — element de importantă covîrsitoare în accelerarea progresului neîntrerupt al patriei — a accentuării rolului științei si tehnicii în dezvoltarea si modernizarea întregii economii, asigurării unul raport optim în dezvoltarea tuturor ramurilor și sectoarelor, folosirii depline a tuturor mijloacelor de care dispune societatea pentru creșterea continuă a nivelului de trai si ridicarea calității vieții.înfăptuirea cu succes a construcției socialiste, prin mobilizarea fermă a energiei creatoare si a capacității de muncă a întregului popor, prin valorificarea superioară a potențialului productiv, va deschide perspective luminoase pentru realizarea unei civilizații superioare, astfel îneît. la finele acestui mileniu, așa cum se prefigurează in viziunea de largă perspectivă și de optimism cutezător a președintelui tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu: „...România va fi o tară socialistă multilateral dezvoltată, atît din punctul de vedere al industriei, agriculturii, în- vătămintului. științei și culturii, cit si al nivelului general de viață și civilizație al poporului. Se poate a- firma că România va incheia o întreagă epocă revoluționară de dezvoltare. realizind condițiile trecerii la manifestarea tot mai largă in societatea noastră a principiilor comuniste de repartiție, de muncă și de viață".Prin originalitatea șl profunzimea tezelor formulate, care jalonează noi orizonturi în construirea socialismului și comunismului în tara noastră, prin realismul și caracterul atotcuprinzător al analizei problematicii complexe a dezvoltării economico- sociale a României în etapa actuală si de perspectivă, prin claritatea și caracterul științific fundamentat al obiectivelor, sarcinilor și direcțiilor de acțiune. noul volum din opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă un vast program de orientare si angajare în realizarea unei noi calități a muncii si a vieții pe pămintul românesc. o contribuție de inestimabilă valoare la dezvoltarea gîndirii si practicii revoluționare, a socialismului științific.

Ambasadorul Irakului la București, Safa Saleh Mahdi Al-Falaki, a oferit, joi, o recepție, cu prilejul Zilei naționale a Republicii Irak.Au participat Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno- irakiană de cooperare economică, tehnico-științifică și de comerț, miniștri, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și ai altor ministere, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de cultură și artă.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră.
★Președintele Consiliului Uniunii Interparlamentare, președintele Comisiei pentru afaceri externe a Bun- destagului Republicii Federale Germania, Hans Stercken, s-a intilnit, joi la amiază, cu reprezentanți ai presei române.Oaspetele a subliniat că a fost o mare cinste și plăcere pentru el de a fi fost primit de președintele Nicolae Ceaușescu, de a fi purtat convorbiri cu privire la relațiile dintre România și Republica Federală Germania, la colaborarea dintre parlamentele din cele două țări, precum și în legătură cu aspecte importante ale vieții politice internaționale actuale.Hans Stercken a apreciat cursul pozitiv al raporturilor româno—vest- germane, a exprimat dorința ca ele să se dezvolte în viitor pe multiple planuri și a relevat contribuția pe care parlamentele din cele două țări o pot aduce în această direcție.Referindu-se la evoluția situației internaționale actuale, oaspetele a arătat că schimburile de opinii avute la București au pus în evidență preocupările comune în problemele dezarmării, atît în domeniul dezarmării nucleare, cit și în cel al armelor chimice și convenționale. El a reliefat necesitatea intensificării eforturilor tuturor statelor în vederea realizării dezarmării, ceea ce ar contribui, totodată, la eliminarea obstacolelor din calea colaborării în domeniul tehnologic, ar deschide perspectiva unei conlucrări mai intense pe plan economic, ar duce la întărirea încrederii între națiuni, ar asigura dezvoltarea prosperă a întregii omeniri.Președintele Consiliului Uniunii Interparlamentare a dat o deosebită apreciere sprijinului substanțial, permanent, acordat de România, de guvernul și parlamentul țării noastre activității Uniunii Interparlamentare în vederea înfăptuirii obiectivelor sale.Cu prilejul vizitei în țara noastră a președintelui Consiliului Uniunii Interparlamentare, președintele Comisiei pentru afaceri externe a Bun- destagului Republicii Federale Germania, Hans Stercken, ambasadorul R.F. Germania la București, Hartmut Wolfgang Schulze-Boysen, a oferit joi un dineu.Au participat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, deputați.
+Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Columbia, joi după-amiază a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale ,cu străinătatea și Asociația de prietenîg româno-cplumbiană, in cadrul căreia au fost prezentate impresii de .călătorie din această tară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie româno-columbiană, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Lucella Ossman de Duque, ambasadorul Republicii Columbia la București, membri ai ambasadei.

La Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România s-a deschis, joi la amiază, expoziția „Bronzuri din Republica Populară Chineză", manifestare organizată sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, în cadrul schirqburilor culturale dintre cele două țări.Varietatea și originalitatea exponatelor — obiecte din bronz aparținînd perioadei cuprinse între secolul al XVI-lea î.’e.n. și secolul al IX-lea e.n. — ilustrează înaltul meșteșug al artizanilor chinezi, valoarea și bogăția ornamentală a artei bronzului in China.La vernisaj au participat membri ai conducerii C.C.E.S., reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Yu Hongliang, ambasadorul R.P. Chineze la București, membri ai ambasadei.

U'.R.S.S.

Extinderea suprafețelor irigateîn U.R.S.S., suprafața terenurilor egricole irigate se ridică la 19 milioane hectare. Mii de instalații de pompare au intrat în funcțiune în Azerbaidjan, Uzbekistan, în zona Volgăi și în alte regiuni ale țării, în prezent sînt irigate întreaga suprafață cultivată cu bumbac și orez, trei sferturi din cea cultivată cu legume, aproximativ jumătate din plantațiile de livezi și vii, 40 la sută din suprafețele destinate cerealelor, un sfert din pășuni. Specialiștii sovietici depun eforturi pentru rentabilizarea instalațiilor de irigații și punerea la punct a unor metode mai eficiente de creștere a productivității muncii.
★Prin lucrările de irigații desfășurate, Kazahstanul se afirmă in

In regiunea Hauz-Han din Turkmenia se construiește un nou braț al canalului Karakum
R. D. GERMANĂ
Valorificarea superioară a materiilor primeRecenta dare în funcțiune a primei unități, computerizate de prelucrare a datelor in industria lignitului din R. D. Germatiă permite rediicerea duratei de prospectare a zăcămintelor respective cu patru pînă la șase luni. Din circa 5 milioane date geologice, colectate în cursul unor forări-test, expertii, ajutați de ordinatoare, reușesc să stabilească cele mai eficiente metode necesare deschiderii unei exploatări.Paralel, se depun eforturi pentru perfecționarea modalităților de utilizare a lignitului, cea mai importantă materie primă și combustibil de care dispune R.D.G., cu o producție anuală de 300 milioane

Dînd expresie sentimentelor de apreciere și gratitudine pe care poporul filipinez și eu personal le nutrim in legătură cu amabilul mesaj adresat cu ocazia sărbătoririi zilei noastre naționale, vă asigur de dorința guvernului meu și a poporului filipinez de a menține și dezvolta relațiile româno-fili- pineze, spre binele reciproc al țărilor și popoarelor noastre.Folosesc această ocazie pentru a vă adresa cele mai sincere urări de fericire personală, de prosperitate pentru poporul român prieten.
CORAZON AQUINO

Președintele Republicii Filipine

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Congresul al IX-lea al P.C.R., mo

ment crucial în noua istorie a 
României. Agricultura — ramură 
de bază a economiei țării. Docu
mentar

ultimul timp între zonele importante sub acest aspect. în Ka- zahstan a fost dat în exploatare un . nou sistem de irigații care asigură apa necesară agriculturii practicate în oaze. Paralel cu canalele sistemului au fost construite așezări pentru agricultori, ceea ce a permis trecerea imediată la valorificarea unor noi terenuri agricole.în cursul actualului cincinal, în Kazahstan vor fi irigate 410 000 ha de terenuri aride. Pentru realizarea programului respectiv, statul a alocat suma de aproximativ patru miliarde ruble. în întreaga tară, noile suprafețe irigate în acest cincinal vor ajunge la 3,3 milioane ha.

tone. Dacă in prezent lignitul este folosit mai ales pentru producerea de energie și pentru încălzit, în următorii cîțiva ani această materie primă va fi dirijată tot mai mult spre instalații care o vor transforma în carburant de calitate superioară, ca și spre industria chimică.Producția de carburant din lignit va permite, totodată, utilizarea țițeiului importat cu precădere In industria chimică șl, deci, obținerea de produse cu înaltă valoare.De altfel, utilizarea completă a materiilor prime, transformarea lor în produse de calitate superioară constituie preocupări de frunte ale colectivelor de oameni ai muncii din Industria R. D. Germane.

20,35 Este Congresul IX lumină peste 
vreme. Versuri șl cintece patrio
tice, revoluționare

20,45 Cadran mondial (color). România 
— Ceaușescu — Pace. Prestigiul 
fără precedent al României în 
Epoca Nicolae Ceaușescu

21,00 Serial științific (color). „Din tai
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21.30 Timp al marilor înfăptuiri revo
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R. P. D. COREEANĂ

Surse de energie 
pentru regiunile 

muntoaseProgramul de dezvoltare a energeticii R.P.D. Coreene prevede si construirea de hidrocentrale mici si mijlocii. în provincia de munte Reangan se construiesc în prezent 60 de centrale electrice de acest tip. care. în următorii 2—3 ani. vor livra curent electric exploatărilor miniere. întreprinderilor industriei locale, școlilor, spitalelor, cartierelor de locuintd. în provincie au fost date în funcțiune în ultimii ani peste 50 de hidrocentrale mici și mijlocii.Construirea de astfel de centrale în regiunile de munte, unde există numeroase riuri cu mare putere hidroenergetică, reprezintă pentru R.P.D. Coreeană o soluție eficientă si puțin costisitoare pentru satisfacerea necesarului energetic al unor regiuni greu accesibile. în ultimii ani. în tară s-au construit peste 150 de hidrocentrale mici și mijlocii, care completează producția marilor unități energetice.
R. P. UNGARĂ

Program 
de electrificare 
a căilor ferateElectrificarea căilor ferate constituie una dintre direcțiile principale ale procesului de modernizare a transporturilor feroviare din R.P. Ungară. Programul aprobat în acest sens prevede ca, pînă în anul 1990, lungimea căilor ferate trecute pe tracțiune electrică să crească cu încă 500 de kilometri, alodn- du-se pentru aceasta suma de 1,8 miliarde forinți. Pînă în anul 1987 va fi electrificat tronsonul de cale ferată ce leagă Budapesta de Sekesfehervar.Programul de modernizare a căilor ferate este Impus de faptul că acestora le revin peste 50 Ia sută din transporturile de mărfuri și aproape două treimi din cel de pasageri.

1N JUDEȚELE IALOMIȚA Șl GIURGIU 
S-A ÎNCHEIAT RECOLTAREA GRÎULUI CARNET CULTURALLucrătorii ogoarelor din județele Ialomița și Giurgiu, acționind . cu răspundere și dăruire patriotică, sub directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, au încheiat recoltatul griului.în telegramele adresate cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de comitetele județene de partid Ialomița și Giurgiu, se arată că strîngerea la timp a recoltei de grîu — rezultat pe care oamenii muncii din aceste județe il dedică aniversării a 21 de ani de la Istoricul Congres al IX-lea al partidului — constituie o expresie a hotărârii lor ferme de a acționa fără preget pentru realizarea obiectivelor ce le revin din planul pe primul an al actualului cincinal. Se sublinia
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 iulie, ora 21 — 21 iulie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi caldă. 
Cerul va fi variabil, cu înnorărl mai 
pronunțate In regiunile din vestul țării 
unde, pe alocuri, vor cădea ploi, ce vor 

ză că, în prezent, eforturile sînt concentrate asupra întreținerii culturilor de porumb, legume și plante tehnice semănate după păioase în vederea obținerii unor recolte cit mai mari, asupra realizării programelor din zootehnie. Totodată, se acționează cu forțe sporite pentru strîngerea recoltei de legume și fructe dș sezon și valorificarea în cele mâi bune condiții a producției, acordind o atenție deosebită onorării integrale a obligațiilor la fondul de stat.Telegramele exprimă angajamentul de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce revin județelor. Ialomița și Giurgiu pentru înfăptuirea neabătută a noii revoluții agrare, pentru îndeplinirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului. (Agerpres).
avea șl caracter de aversă, Însoțite de 
descărcări electrice. In celelalte re
giuni aceste fenomene vor fl izolate. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
Intre 10 șl 20 de grade, iar cele maxime 
între 24 și 34 de grade. In București : 
Vremea va fi caldă, cu cerul variabil. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
16 șl 18 grade, Iar cele maxime Intre 
30 și 32 de grade.

BACAU. Sub genericul „Trepte de lumină" se desfășoară un dialog cultural-artistic pe scenele caselor de cultură și cluburilor muncitorești din județul Bacău, organizat de Consiliul județean al sindicatelor și Comitetul județean de cultură și educație socialistă, in cadrul Festivalului național „Cîntarea României". Participă peste 400 de formații — ansămbluri de cintece și dansuri, coruri, brigăzi artistice și altele. Dialogul cultural-artistic se va încheia în ajunul marii sărbători a eliberării patriei cu un mare spectacol, la care își vor da concursul formațiile artistice fruntașe. (Gheorghe Baltă).CONSTANȚA. Cu proiecțiile unei serii de pelicule, la grădina de vară „Albatros" din Mamaia a început cea de-a patra ediție a manifestărilor „Zilele filmului de animație", organizate pe litoral de întreprinderea cinematografică a județului Constanța, în colaborare cu Studioul „Animafilm" București. Programul acestor manifestări, care se desfășoară în perioada 17 iulie — 6 august în toate stațiunile de pe litoral, cuprinde proiecții ale celor mai reușite creații ale filmului de animație românesc, precum și din alte țări. (George Mihăescu).IAȘI. Comitetul Județean U.T.C. și Biblioteca județeană „Gheorghe 

Asachi" din Iași au organizat dezbaterea „Lectură, informare, formarea personalității tineretului". Au participat secretarii organizațiilor U.T.C. din întreprinderile industriale din municipiul Iași. Manifestarea s-a constituit într-un util schimb de experiență privind modul de lecturare și recenzare a cărților, folosirea lor și a presei pentru ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale și cultural- științifice, pentru educarea tinerei generații. (Manole Corcaci).DOLJ. Sub egida Consiliului județean de educație politică și cultură socialistă, în așezămintele de cultură se desfășoară o paletă largă de manifestări politico-ideo- logice și cultural-educative. între altele, la Complexul muzeal Craiova a avut loc dezbaterea „2 500 de ani de la prima atestare documentară a luptei geto-dacilor", iar întreprinderea cinematografică a organizat un ciclu de filme cu tema „Omenirea împotriva războiului". (Nicolae Băbălău).MARAMUREȘ. La Baia Mare s-a deschis „Salonul județean de artă plastică". La actuala ediție a acestei manifestări, artiștii maramureșeni expun numeroase lucrări de pictură, grafică și sculptură, precum și proiecte pentru mobilier urban. (Gheorghe Susa).

INFORMAȚII SPORTIVETENIS. în localitatea austriacă Bad Kleinkrichheim începe astăzi meciul de tenis dintre echipele Austriei și României, contînd pentru semifinalele zonei europene A ale competiției internaționale „Cupa Davis". Conform tragerii la sorti, în primele două partide de simplu se vor întîlni (cu începere de la ora 13, ora locală) Florin Segărceanu cu Thomas Muster și Andrei Dîrzu cu Horst Skoff. Sîmbătă va avea loc partida de dublu, iar duminică ultimele partide de simplu : Segărceanu—Skoff și Dîrzu—Muster.CICLISM O Cea de-a 36-a ediție a turului ciclist al Bulgariei a început la Sofia cu etapa prolog, disputată contracronometru individual pe distanța de 6 km. Victoria a revenit bulgarului Nencio Staikov, care va fi astfel primul purtător al tricoului galben. La cursă, ce se va desfășura în 11 etape, însumînd 1 472 km, participă alergători din 10 țări, intre care și, România (formația de tineret). Prima etapă va avea loc pe traseul Sofia — Trojan (180 km). • Disputată în Munții Pirinei, între Pau și Superbagneres (186 km), cea de-a 13-a etapă a turului ciclist al Franței a fost cîștigată de americanul Greg Lemond. în clasamentul general se menține lider francezul Bernard Hinault, dar acesta are un avans de numai 40 secunde față de Lemond, care, în etapa de ieri, a recuperat un handicap de peste 5 minute.

Unități turistice în județul Satu MareCei care vizitează județul Satu Mare au la dispoziție citeva unități turistice de mare atracție. Astfel, în localitatea Tășnad, pe drumul național Cărei — Marghita, hotelul „Transilvania" dispune de camere confortabile, restaurant, ștrand termal. La rindul său, hanul „Vraja Viilor", situat lîngâ orașul Cărei, pe drumul național Cărei — Satu Mare, are 50 locuri de cazare în camere confortabile, restaurant, bar de zi.Din Satu Mare spre Sighetu 

Marmației, la kilometrul 42, lingă localitatea Vama, în mijlocul Țării Oașului, un drum lateral, asfaltat, duce la „Cabana Teilor", unitate amplasată într-o frumoasă pădure. Cabana are locuri de cazare în camere confortabile, precum și în căsuțe. în masivul Oaș, Ia 800 metri altitudine, cabana „Simbra Oilor" este un Ioc de popas pitoresc și plăcut, cu locuri de cazare și restaurant.în fotografie : „Cabana Teilor" din județul Satu Mare.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERIIr
J • LA CONCURENȚĂ CU ME-
1 TALUL în Anglia a început să-și gă- / șească o serie de aplicații un nou mate- ) rial ceramic a cărui conductibilitate elec- 
1 trică se apropie mult de cea a metalelor. * „Ebonex". noua ceramică, se obține prin 
i încălzirea, timp de mai multe ore. a bio- l xidului de titan sub presiune, intr-un me- ț diu din care oxigenul a fost eliminat. în I continuare, materialul astfel obținut poate 
J fi supus oricărui procedeu de fabricație : 
l extrudare, injectare etc. Noua ceramică I prezintă o mare stabilitate la oxidare și o ) foarte bună rezistentă la coroziune. Aceste i proprietăți o recomandă pentru folosirea ’ ia fabricarea electrozilor destinați să func- 
i ționeze într-un mediu agresiv, in baterii ! cu aer-hidrogen. în băi de electroliză, dar ț și ca material cu largi aplicații în micro- electronică.
j • PREMIERĂ TEHNOLOGI- 
î CĂ. în Brazilia a intrat de curînd in 
i
U-------------------------------------------------

funcțiune prima mare instalație de obținere a unor produse petroliere din șisturi bituminoase. Noua uzină, „Petrobras" din Sao Mateus do Sul (statul Parană), va realiza o producție de 25 mii de barili pe zi. Șisturile sînt antrenate în flux continuu spre virful turnului de distilare. Prin- tr-o încălzire pină la temperatura de 500 grade Celsius, din șisturi se extrage un amestec de olefine și de hidrocarburi. în continuare, produsul lichid astfel obtinut se rafinează prin procedee petrochimice clasice. într-un viitor apropiat urmează ca alte două instalații similare să fie construite în aceeași regiune.
© DĂUNĂTORI NEUTRALI

ZAȚI MAI EFICIENT. Ținînd seama de faptul că ciclurile activității solare influențează o serie de procese biologice, printre care și înmulțirea insectelor, entomologii din R.S.S. Ucraineană au elaborat o prognoză pe termen lung a dinamicii densității insectelor dăunătoare. în acest

scop, ei s-au folosit de date strinse în diferite regiuni, în urma unor observații multiseculare. Astfel, ei au reușit să prevadă cu exactitate „vîrful" densității maxime a unui redutabil dăunător al culturilor cerealiere — Eurygaster sau ploșnița cerealelor. Asemenea prognoze oferă posibilitatea pregătirii din timp și a adoptării unor măsuri de protecție eficientă, doar la momentul oportun, împotriva dăunătorilor agricoli. Firește că printr-o asemenea metodă de alertare se poate reduce considerabil consumul de substanțe chimice pesticide.
• PENTRU „TOALETA" APE

LOR. Poluarea cu petrol a fluviilor, a mărilor reprezintă o gravă amenințare pentru echilibrul ecologic. Dintre noile mijloace de luptă împotriva acestui redutabil factor poluant retine atenția și metoda de epurare pusă la punct de specialiști ai Școlii politehnice din Gdansk. Instalația de epurare concepută de aceștia asi

gură eliminarea fracțiilor petroliere grele conținute mai ales în apele industriale reziduale, dar și in mări și fluvii, ca urmare a unor scurgeri de petrol. Instalația comportă două blocuri de separare a substanțelor uleioase prin coalescență, adică prin stringerea împreună a respectivelor particule aflate în suspensie. într-un „pat" confecționat din pneuri uzate de cauciuc. Axul de simetrie al blocurilor de separare este prevăzut cu un tub fixat de capacul decantorului și racordat la conductele de aducțiune a apelor reziduale și, respectiv. a unei substanțe regeneratoare. Rolul acestei substanțe adăugate în cantități infime în apele de tratat este acela de a împiedica, prin dizolvarea produselor poluante, să se colmateze instalația. în plus, prin reducerea vîscozității, amestecul de uleiuri se poate transporta și stoca mai ușor, în vederea ulterioarei reciclări. Experimentele efectuate cu noua instalație, printre altele și la Șantierul naval din Gdansk, au demonstrat eficienta ridicată a noii metode.

® COBORÎRI SUBMARINE 
PE... USCAT. Pentru a se înlesni scafandrilor antrenamentele de imersiunea și de executare a unor lucrări sub apă, în Olanda au fost amenajate două bazine acvatice de mare adîncime. Respectivele bazine — adinei de 710 metri — au fost obținute prin echiparea corespunzătoare a două vechi puțuri miniere. Cu un diametru de aproape șase metri și dotate cu instalații de ridicare a unor greutăți pină la o sută de tone, bazinele servesc atît la antrenarea scafandrilor pentru imersiuni la mare adîncime, cît și la familiarizarea lor cu lucrările și echipamentele submarine : sudură, vehicule cu telecomandă, camere de luat vederi, cabluri etc.

© ZUGRĂVEALĂ PARAZITI- CIDĂ ? Acarienii, ordin de arahnide cu- prinzînd o serie de animale microscopice parazite, constituie cauza a numeroase

' - -----alergii greu de vindecat prin tratamentele i cunoscute pînă în prezent. Dintre insecti- 1 cidele mai recent realizate în lume pentru l combaterea acestor invizibili paraziti re- .’ tine atenția noul preparat pus la punct în ) Franța, cu sprijinul Institutului național i de cercetări agricole, prin laboratorul său * de ecotoxicologie. încorporat în zugrăvea- i lă, noul insecticid, complet lipsit de toxici- ; tate, este eficace timp de cel puțin trei ani, ) nu numai pentru stîrpirea acarienilor. a ( altor paraziți, dar și a țințarilor. * Respectiva zugrăveală paraziticidă este i recomandabilă mai ales în casele în care trăiesc persoane suferind de astm, 50 ) la sută din cazurile de boală fiind provo- l cate de acarieni, microorganisme care * trăiesc în praful din locuință, in lenjerie l și se hrănesc, în principal, cu celulele des- i prinse din pielea omului. Cel mai la în- ‘ demînă mijloc de luptă împotriva acestor t invizibili dușmani ai sănătății, apreciază ’ specialiștii, rămîne însă curățenia temei- ț nică a locuințelor, frecventa schimbare a l lenjeriei.
DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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! „1 Initiative si demersuri constructive ale Românieiț
ț INTERNAȚIONAL . .. ■ r * ■ j u •• '
; ai pmi socialiste pentru înfăptuirea dezarmam ; i ț 1Qor ANUL INTERNATIONAL 

= AL PĂCII

Apel la intensificarea sprijinului acordat luptei 
împotriva apartheidului, pentru independența 

Namibiei

5. UN OBIECTIV Dj PR[M ORDIN^

Finalizarea cu succes a negocierilor 
privind încrederea, securitatea 

și dezarmarea pe continentul european
„Este necesar să facem in ușa fel incit Conferința de la Stock

holm să se încheie în acest an cu rezultate cit mai bune. Noi 
considerăm că, pe baza propunerilor prezentate piuă acum, este 
posibil .și trebuie să se realizeze un acord general care să asigure 
întărirea securității și cooperării în Europa. De asemenea, ne pro
nunțăm pentru realizarea, încă clin acest an, a unui acord la Viena 
privind reducerea trupelor și armamentelor în centrul Europei”.

încetarea cursei aberante a înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, in 
primul, rînd a celei nucleare, prevenirea unui război nuclear și apărarea 
bunului celui mai de preț al omenirii, pacea, constituie dezideratele ma
jore ale lumii contemporane. Largi cercuri de cele mai diverse con
vingeri și preocupări se pronunță cu fermitate pentru edificarea unei 
lumi a ințelegerii și cooperării,- care să nu mai trăiască sub spectrul 
războiului nuclear.

împotriva militarizării spațiului cosmicTOKIO 17 (Agerpres). — Într-un document dat publicității la Tokio, principalele trei partide de opoziție din Japonia — partidul socialist, partidul comunist și Komeito — s-au pronunțat împotriva militarizării spațiului cosmic. în document se exprimă opoziția față de participarea Japoniei la’înfăptuirea proiectului american „războiul stelelor", arătîndu-se că militarizarea Cosmosului reprezintă o nouă și periculoasă spirală a cursei’înarmărilor.

Cola-

ț 
ț 
ț

ț

țBONN 17 (Agerpres). boratorii științifici ai Universității tehnice din orașul vest-german Darnștadt (landul Hessen) au anunțat că nu vor participa la nici o i temă de cercetare legată de pro- ; gramul american de militarizare a ț spațiului cosmic cunoscut sub nu- i mele de „războiul stelelor". Aceăktă ’ hotărire a fost adoptată la adunarea ' generală a colaboratorilor acestui mare centru de cercetări științifice din R.F.G. Participanții s-au pronunțat, de asemenea, împotriva oricăror lucrări științifice cu caracter militar.
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Manifestări pentru pace și înțelegere între popoare
. ULAN BATOR 17 (Agerpres). — 
> La Ulan Bator a avut loc ședința i Comisiei naționale mongole pentru 
’ „Anul Internațional al Păcii", mar

NiCOLAE CEAUȘESCU

In spiritul profundului atașament față de cauza păcii și securității internaționale, de asigurare a condițiilor de liniște atît de necesară poporului român pentru înfăptuirea operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul patriei — atașament manifestat cu deosebită consecvență în întreaga perioadă a celor 21 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea — partidul și statul nostru evidențiază în permanență necesitatea ca, în actuala situație internațională deosebit de gravă; să se facă totul pentru a se trece la o abordare complexă a problemelor dezarmării. Eforturile statelor și popoarelor trebuie concentrate cu prioritate spre înfăptuirea unui program general de dezarmare, care, avind în centrul său dezarmarea nucleară, să cuprindă și măsuri de reducere a armamentelor convenționale, precum și alte măsuri de natură să ducă la dezvoltarea procesului de dezarmare, la înlăturarea pericolului de război.

Așa cum o subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu și la recenta plenară a C.C. al P.C.R., realizarea a- cestui ansamblu de măsuri Impune activizarea și folosirea cit mai eficientă a forurilor de negociere existente și în mod deosebit Impulsionarea desfășurării cu succes a Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa, precum șl a negocierilor de la Viena, în vederea ajungerii, cit mai curînd posibil, la un acord corespunzător privind reducerea armamentelor și efectivelor militare in centrul Europei. Este convingerea fei'mă a țării noastre că prin înțelegerile și a- cordurile ce urmează a le realiza, cele două organisme de negocieri de la Stockholm și Viena pot să aducă o contribuție deosebit de importantă la întărirea încrederii pe continentul european, la cauza dezarmării și păcii în Europa și in lume.
Prin întărirea încrederii 

la consolidarea securității, 
la deschiderea căii spre de
zarmare în Europa. IncePute la 17 ianuarie 1984, lucrările Conferinței de la Stockholm — primul for general-european de dezbatere cu participarea tuturor statelor continentului a problemelor dezarmării — urmează să se încheie la 19 septembrie. Pînă in prezent, s-au desfășurat 11 sesiuni, echivalente cu un an și jumătate de negocieri efective. Potrivit mandatului stabilit la reuniunea general-europeană de la Madrid, forumul din capitala Suediei are drept obiectiv esențial negocierea și adoptarea unui ansamblu de măsuri de creștere a încrederii și securității, destinate să reducă riscul confruntării militare în Europa și să deschidă, astfel, calea trecerii la măsuri concrete, efective de dezarmare, în primul rînd nucleară.Pe masa conferinței se află, după cum se știe, numeroase propuneri provenite din partea U.R.S.S., S.U.A. și altor state occidentale, țărilor neutre și nealiniate și, respectiv, României. Din dezbaterile care au avut loc in cursul ultimelor sesiuni ale conferinței a reieșit clar interesul statelor participante față de o serie de propuneri referitoare la : întărirea obligației statelor de a se abține de la folosirea forței' sau amenințarea cu forța in relațiile reciproce sau cu celelalte state ale lumii ; notificarea prealabilă a manevrelor, mișcărilor de trupe și a altor activități militare de amploare ; invitarea reciproca de observatori care să asiste la asemenea activități militare : limitarea manevrelor și a altor activități militare : stabilirea unor procedee pentru schimburi de informații, comunicări și consultări între 'statele participante în probleme privind încrederea și securitatea in Europa. Mai mult decît atit, in legătură cu unele chestiuni de mai mică importanță, periferice, s-au stabilit chiar unele formulări comune. Din păcate însă, în problemele de fond, care vor trebui să formeze bazele viitorului acord, punctele de vedere rămîn încă îndepărtate.Numănndu-se printre inițiatorii conferinței, România a participat ac

tiv la lucrările acesteia, a depus șl depune eforturi intense pentru apropierea pozițiilor, pentru găsirea de soluții reciproc acceptabile și în problemele esențiale în a căror soluționare sint interesate toate statele continentului. Documentul „POZIȚIA ROMÂNIEI, CONCEPȚIA ȘI CONSIDERENTELE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU PRIVIND MASURI DE ÎNCREDERE ȘI SECURITATE ȘI PENTRU DEZARMARE IN EUROPA", prezentat conferinței, s-a bucurat de un larg interes și ample aprecieri pozitive datorită caracterului realist și constructiv al propunerilor pe care le conține.Avînd in vedere că plnă la încheierea primei faze a conferinței a mai rămas foarte puțin timp, că pe baza evaluării rezultatelor acesteia noua reuniune general-europeană, care își va începe lucrările la 4 noiembrie a.c. la Viena, urmează să extindă mandatul acesteia la negocierea și adoptarea urior măsuri efective de dezarmare, țara noastră apreciază că. în prezent, trebuie intensificat ritmul negocierilor, trebuie depuse eforturi suplimentare pentru a se putea ajunge la încheierea unui prim acord de măsuri de încredere și securitate. Semnalele venite de la Stockholm, de la ultima rundă a negocierilor, sînt promițătoare. Important este acum ca absolut toate statele să dea dovadă de spirit de compromis, de voința politică necesară. în așa fel incit, pe baza propunerilor existente, să fie finalizate negocierile, să se realizeze un acord general, care să asigure întărirea încrederii, a securității și colaborării pe continentul nostru.
De la măsuri parțiale de 

dezangajare militară și de
zarmare la reducerea ra
dicală a forțelor armate’ și 
armamentelor. In mai multe rinduri, președintele României « considerat că este posibil ca un acord să se realizeze incă in acest an și Ia negocierile de la Viena in problema reducerii forțelbr armate și armamentelor și măsuri adiacente in Europa centrală. Este cunoscut că încă înainte de începerea acestor nego

cieri, În octombrie 1973, țara noastră și-a făcut cunoscută poziția sa de principiu potrivit căreia este necesar să se pornească de la o viziune de ansamblu, de la elaborarea și transpunerea în practică, pas cu pas, a unui program complex de măsuri de dezangajare militară și dezarmare atît pe continent, cît și in diferite zone ale sale, inclusiv în Europa centrală, Iar ulterior a prezentat forului de la Viena un asemenea program de perspectivă.Realitatea arată că de-a lungul celor 39 de runde de negocieri care au avut loc în capitala Austriei nu s-a reușit să se ajungă la un acord, deși în această perioadă statele reprezentate au avansat, inclusiv în acest din urmă an, proiecte și propuneri concrete. Fără îndoială, obiectul negocierilor de la Viena este limitat, nefiind în măsură să pună capăt cursei înarmărilor pe continent. Dar încheierea unui acord, chiar și parțial, de reducere a trupelor și armamentelor in Europa centrală ar reprezenta un act politic important, o contribuție efectivă la întărirea încrederii intre statele din această zonă geografică și în general în Europa, de natură să deschidă calea trecerii la tratative în vederea unei reduceri radicale și serioase a armamentelor și a forțelor militare pe ansamblul continentului. Este și motivul pentru care România consideră că trebuie depuse noi eforturi în vederea încheierii la Viena a unui acord încă in acest an. Propunerile existente oferă o bază bună, acum fiind necesar doar să se dea dovadă de voința politică pentru realizarea unei înțelegeri corespunzătoare.Potrivit concepției țării noastre, a președintelui Nicolae Ceaușescu, obținerea de rezultate concrete în organismele amintite, de la Stockholm și Viena. ca și in alte foruri de negocieri în problemele dezarmării. înfăptuirea unor pași, la început chiar mai mici, ar fi de natură să influențeze pozitiv atmosfera politică internațională, să contribuie la diminuarea neîncrederii dintre state, ar stimula procesul de întărire a securității pe continentul nostru, de înfăptuire a dezarmării în Europa și în lume.
Radu BOGDAN

Măsuri constructive în interesul tuturor 
statelor europene

România a propus ia Conferința de la Stockholm un amplu șt constructiv program de măsuri 
vizind crearea pe continentul european a unui climat de încredere și securitate, care sâ deschidă calea 
înfăptuirii unor pași concreți pe calea dezarmării.

Intre aceste măsuri se numără :• Renunțarea la manevre militare multinaționale de-a lungul frontierelor dintre state.• Crearea de-a lungul frontierelor dintre state a unei zone de 50-100 km in care să nu aibă loc manevre, deplasări și concentrări de forțe armate și armamente sau punerea in stare de alertă a unor unități importante ale acestora și in care să fie limitate forțele armate, armamentele și activitățile militare, ca un pas spre stabilirea de zone demilitarizate.• Stabilirea de-a lungul frontierelor dintre țările membre ale N.A.T.O. și țările participante la Tratatul de la Varșovia a unui culoar liber de arme nucleare și de alte arme de nimicire in masă și, in perspectivă, de orice armamente și forțe militare, cu excepția forțelor de ordine și frontieră.• Limitarea forțelor armate participante la manevrele militare.• Notificarea prealabilă obligatorie a manevrelor și mișcărilor militare de anvergură ale trupelor de uscat, aeriene și navale.• Notificarea obligatorie a punerii in stare de alertă a forțelor armate naționale sau străine aflate pe teritoriul unor state sau a unor unități importante ale acestora.
• Stabilirea unui sistem de informare reciprocă și

de consultări sistematice in probleme privind securitatea statelor și a continentului european, de prevenire și rezolvare a situațiilor de criză.• Convenirea de măsuri pentru prevenirea declanșării unui conflict nuclear din eroare sau accident.• Încheierea unui Tratat general european de nere- curgere la forță și la amenințarea cu forța, care să conțină prevederi și măsuri de natură sâ facă efectivă respectarea securității, integrității teritoriale, independenței și suveranității naționale ole fiecărui stat participant.• Nedislocarea de noi trupe, neamplasarea de noi baze militare pe teritoriile altor state in Europa și incetarea dezvoltării și modernizării celor existente.• înghețarea cheltuielilor militare ale statelor participante pină la încheierea unui acord de reducere a acestora.• încurajarea și sprijinirea eforturilor pentru crearea de zone ale colaborării pașnice și bunei vecinătăți, fără arme nucleare in diferite părți alș Europei - in Balcani, in nordul continentului ș.a.• Interzicerea propagandei de război și încurajarea, prin mijloacele de informare in masă, a încrederii reciproce dintre state, asigurarea dreptului la pace, viață, libertate și independență al popoarelor.
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DAR ES SALAAM 17 (Agerpres). — Luind cuvîntul in cadrul lucrărilor celei de-a 46-a sesiuni a Comitetului de eliberare al Organizației Unității Africane (O.U.A.), — care iși desfășoară lucrările la Arusha, in Tanzania — secretarul general al O.U.A., Ide Oumarou, a condamnat practica adoptării unor „rezoluții ineficace și declarații resemnate" împotriva politicii de apartheid — relatează agenția Taniug. El a cerut statelor membre ale O.U.A. să-și intensifice sprijinul acordat mișcărilor care acționează împotriva politicii de discriminare rasială și apartheid și pentru decolonizarea Namibiei .— relatează agenția.HARARE. — Zimbabwe își reafirmă poziția privind necesitatea instituirii unor sancțiuni obligatorii împotriva regimului minoritar rasist de la Pretoria, ca o măsură de natură să determine abolirea sistemului de apartheid de către autoritățile sud-

africane șl asigurarea păcii și stabilității in regiunea Africii australe, a declarat la Harare ministrul de externe al acestei țări, Witness Mangwende. El a apreciat, de asemenea, că este necesar ca statele „din prima linie" să adopte decizii colective in vederea sporirii sprijinului acordat mișcărilor de eliberare din Africa australă.BELGRAD. — Sancțiunile globale și obligatorii constituie cea mai eficienta modalitate de a se exercita presiuni asupra regimului rasist de la Pretoria, în vederea abolirii sistemului de apartheid și de a se sprijini lupta dreaptă a poporului Namibiei, condus de Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). pentru autodeterminare și independență — s-a relevat în cursul unei mese rotunde organizate la Belgrad in legătură cu recenta Conferință internațională de la Viena asupra independenței imediate a Namibiei.
O DECLARAȚIE A AGENȚIEI A.C.T.C. 

în leqătură cu Intenția S.U.A. de a construi în Coreea de Sud 
silozuri speciale pentru arme nuclearePHENIAN 17 (Agerpres). — In legătură cu intenția Statelor Unite de a construi la ’ Kounsan (Coreea de Sud) silozuri speciale pentru arme nucleare, agenția A.C.T.C. a dat publicității o declarație în care, con- damnindu-se acest plan, se arată că el reprezintă o sfidare a eforturilor

R.P.D. Coreene în vederea destinderii in Peninsula Coreea și a soluționării problemelor prin dialog și negocieri. în document se reamintește propunerea părții nord-coreene privind organizarea de convorbiri ale autorităților militare referitoare la crearea unei zone denuclearizate în Peninsula Coreea.
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In scopul unirii eforturilor 
pentru prevenirea unei catastrofe nucleare Nicaragua invită din nou S.U.A. la negocieri

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Cunoscuta organizație obștească 
americană „Medicii pentru respon
sabilitate socială" a propus procla
marea zilei de 6 august — cind se 
comemorează bombardamentul ato
mic de la Hiroshima — ca „Zi a 
luptei pentru pace". într-o declara
ție dțită publicității la New York de 
această organizație se arată că mar
carea zilei de 6 august trebuie să 
servească la unirea eforturilor în
tregii comunități internaționale 
pentru prevenirea unei catastrofe

nucleare, cu urmări incalculabile 
pentru întreaga civilizație umană.

Pe de altă parte, în centrul ora
șului San Francisco a avut loc. o 
mare demonstrație împotriva con
tinuării experiențelor cu arme nu
cleare și a cursei înarmărilor, in 
special.a înarmărilor nucleare. Ma
nifestanta au cerut inițierea unor 
negocieri serioase, in vederea inter
zicerii tuturor testelor nucleare și 
a. înaintării pe calea dezarmării nu
cleare.

Mesaj în favoarea opririi cursei înarmărilorCIUDAD DE MEXICO 17 (Agerpres). — Uniunea națională a femeilor mexicane a adresat un mesaj secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar. în care se cere intensificarea eforturilor Națiunilor Unite și ale întregii comunități internaționale pentru oprirea cursei înarmărilor, realizarea

dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, și încetarea procesului de militarizare a spațiului cosmic. în document se relevă, de asemenea, necesitatea soluționării pe cale politică, pașnică a stărilor conflictuale din America Centrală și din alte regiuni ale planetei.

MANAGUA 17 (Agerpres). — La Managua s-a anunțat oficial că Nicaragua va avansa din nou o invitație S.U.A. de a se așeza la masa tratativelor, pentru a se proceda la reglementarea problemelor bilaterale aflate în suspensie — relatează agenția Prensa Latina. în acest sens, ministrul nicaraguan al relațiilor, externe, Miguel D’Escoto, urmează să adreseze secretarului de stat al S.U.A.. George Shultz, propunerea de a se întilni într-un viitor apropiat.SAN JOSE. — Fostul președinte al Republicii Costa Rica, Daniel Odu- ber, vicepreședinte al Internaționalei Socialiste, a condamnat amestecul sțrăin in treburile interne ale statelor centroamericane și a criticat ho-

tărîrea S.U.A. de a sprijini în continuare bandele de mercenari anti- sandiniste — relatează agenția Prensa Latina.Referindu-se la recenta Conferință de la Lima a Internaționalei Socialiste, la care a luat parte, Daniel Oduber a precizat că mișcările insurecționale din America Latină sînt recunoscute de Internaționala Socialistă cind ele au un caracter de masă și sint îndreptate împotriva unei dictaturi de tipul celei somoziste, care s-a aflat la putere in Nicaragua înainte de iulie 1979. în acest context, el a criticat atitudinea cercurilor conservatoare costaricane care atacă pozițiile sectoarelor progresista din America Latină ce se pronunță împotriva amestecului străin în zonă, relatează agenția.
Racolarea de cadre aduce mari clștiguri țărilor bogate,

Pentru respectarea Tratatului „SALT-II"MOSCOVA 17 (Agerpres). — Tratatul „SALT-II" este inviolabil și orice fel de abateri de la el sint inadmisibile — a declarat liderul Partidului Liberal din Marea Britani?. David Steel, intr-un interviu acordat săptăminalului sovietic „Novoe Vremea". El și-a exprimat speranța sinceră că Tratatul „SALT-II" va fi respectat, adăugind : Ne pronunțăm nu numai pentru menținerea Trata

tului „SALT-II", dar și pentru completarea lui cu alte măsuri de Încredere. Am dori foarte mult ca viitoarea întilnire sovieto-americană la nivel înalt să Se soldeze cu rezultate concrete in acest sens. Noi, social-de- mocrații, sîntem împotriva proiectului american supranumit „războiul stelelor", întrucît realizarea lui poate ridica serioase obstacole in calea reducerii armamentelor strategice — a precizat el.

In detrimentulGENEVA 17 (Agerpres). — După cum relevă un raport al U.N.C.T.A.D., de la începutul anilor ’60 aproape o jumătate de milion de muncitori calificați au fost racolați din țările in curs de dezvoltare, de acest imens „capital uman" beneficiind o serie de state dccidentale dezvoltate. Ținind cont că pregătirea unui specialist necesită fonduri de circa 55 000 do-

celor săracelari, „exodul creierelor" asigură statelor industrializate occidentale mari profituri suplimentare. El provoacă, în schimb, uriașe daune statelor in curs de dezvoltare, care sint nevoite să cheltuiască anual importante fonduri, care altfel ar servi dezvoltării; pentru acoperirea unor asemenea pierderi.
Demersuri în favoarea dezvoltării colaborării economico 

dintre țările latino-americane

ORIENTUL MIJLOCIU
• Situația continuă să fie calmă la Beirut • Convorbiri 
tranco-eqiptene • întrevedere a președintelui Comitetului 

Executiv al O.E.P. cu secretarul qeneral al liqii ArabeBEIRUT 17 (Agerpres). — în capitala Libanului, situația este calmă, după incidentele semnalpte in primele zile ale sâptăminii, cind în sectorul de vest al Orașului au avut loc ciocniri soldate cu victime omenești, în schimb, după cum informează agențiile internaționale de presă, mișcarea sindicală din toate sectoarele capitalei protestează împotriva continuării conflictului intern și a deteriorării situației economice generale.în sudul Libanului, situația continuă să se mențină încordată. Agențiile U.P.I. și France Presse informează că in orașul Jezzine, in extremitatea de nord a „zonei de securitate", stabilită in mod ilegal de Israel, o mașină, condusă de o tînără,,a explodat, inregistrindu-se cel puțin 13 răniți. Conducătorul automobilului a fost ucis.PARIS. — Aflat intr-o vizită oficială la Paris, președintele Egiptului. Hosni Mubarak, a avut convorbiri cu președintele Franței. Francois Mitterrand, cu care a discutat probleme privind situația din Orientul

Mijlociu, evidențiindu-se necesitatea unor acorduri care să ducă la o soluție globală, pașnică a situației din regiune. A fost analizat, de asemenea, stadiul relațiilor franco-egiptene, cu precădere ' în domeniul economic, fiind exprimată dorința intensificării acestora.Parisul, unde președintele Egiptului a avut, de asemenea, convorbiri eu primul-ministru francez, Jacques Chirac, a fost cea de-a doua etapă a turneului său european; după Roma, în continuare, Hosni Mubarak va avea, la Londra, convorbiri cu oficialitățile britanice.TUNIS. — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a avut, la Tunis, o întrevedere cu secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi. Au fost examinate ultimele evoluții pe plan arab, precum și problemh palestiniană, în lumina recentelor acțiuni ale Israelului împotriva populației palestiniene din teritoriile ocupate, informează agenția palestiniană W.A.F.A. I

I PRIMIRE LA TOKIO. Hirohito, tmpăratul Japoniei, l-a primit la Tokio joe Constantin Vlad. care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii cialistei,România in Japonia. So-DESEMNAT AL
m-

PREMIERULITALIEI, Giulio Andreotti, și-a ... cheiat consultările Inițiate la începutul acestei săptămini in vederea constituirii unui nou guvern care să inlocuiască coaliția pentapartită demisionară, condusă de Bettino Craxi. Vineri, premierul desemnat se va prezenta la președintele Republicii Italiene, Francesco Cossiga, pentru a-i face cunoscute tele misiunii sale. rezulta-
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O SAPTAMÎNA de PENTRU DREPTURILE CE MUNCESC se desfășoară in Portugalia. La chemarea Centralei Intersindicale, în capitală și in alte orașe au avut loc mari manifestații ale lucrătorilor din industriile de automobile și textilă, din transporturi. ale funcționarilor bancari, care s-au pronunțat pentru apărarea cuceririlor democratice ale revoluției din aprilie 1974. a drepturilor oamenilor muncii și pentru inițierea unor măsuri urgente de către guvern in vederea combaterii șomajului și îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale populației.

LUPTA CELOR

BUENOS AIRES 17 (Agerpres). — Prima reuniune a președinților Argentinei, Braziliei și Uruguayului — după reinstaurarea democrației în a- ceste țări — a fost prqgramată pentru 29 iulie, la Buenos Aires — relatează agenția de presă spaniolă E.F.E. Reuniunea va fi consacrată impulsionării proiectului de creare a unei piețe comune latino-americane in conul sudic al continentului. în această perspectivă, Columbia și Paraguayul și-au manifestat deja interesul să adere la proiectul amintit — precizează agenția.

CIUDAD DE MEXICO. — Extinderea comerțului, crearea unei unități de cont și a unui fond regional.de rezerve vor constitui principalele subiecte ale rundei de negocieri in cadrul Asociației Latino-Americane de Cooperare (ALADI), programată să se. desfășoare in pdrioada 20—26 iulie, la Acapulco (Mexic) — informează agenția Prensa Latina. Participanții Ia reuniune vor analiza, da asemenea, situația din țările mai puțin dezvoltate ale continentului, aspecte privind cooperarea in sectorul serviciilor și in transporturi.
Agenda diplomatica• Premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Zhao Ziyang, a sosit la Ankara, venind de la Madrid. După convorbirile pe cdre le va avea cu premierul Turguț Ozal, cu alte oficialități ale țării- gazdă, Zhao Ziyang va pleca la Tunis, ultima etapă a turneului întreprins în Europa și Africa, informează agenția China Nouă. • Vicepreședintele Siriei, Abdel Halim Khaddam, și-a încheiat vizita de două zile la Paris, unde a purtat convorbiri cu primul-ministru al guvernului francez, Jacques Chirac, asupra unor probleme bilaterale și internaționale de interes reciproc. • Președintele Ar

gentinei, Râul Alfonsin, și-a încheiat vizita oficială in Japonia, plecînd spre Manila, următoarea etapă a actualului său turneu. In timpul șederii în capitala japoneză, șeful statului argentinian a conferit du premierul Yasuhiro Nakasone in legătură cu probleme ale actualității politice internaționale și relațiile bilaterale • La Havana a avut loc o întrevedere intre vicepreședintele cubanez, Carlos Rafael Rodriguez, și vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R.S. Vietnam, Vu Dinh Lieu, cu acest prilej fiind abordate posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale. (Agerpres)
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ALEGERI. In Austria vor avea Ioc alegeri generale la 5 aprilie 1987 — a anunțat Peter Schieder, secretar general al Partidului Socialist, din ’ coaliția guvernamentală. Această precizare pune capăt speculațiilor potrivit cărora cancelarul federal Franz Vranitzky (socialist) ar intenționa să organizeze alegeri înainte de expirarea actualei legislaturi, în aprilie 1987. Cancelarul Vranitzky a făcut cunoscut că partidele din coaliția guvernamentală se vor intruni in curind, pentru a examina o propunere formulată de socialiști privind prelungirea legislaturii de la 4 la 5 ani.DEMISIE. Liderul Partidului Muncii din Olanda, Joop den Uyl, a anunțat că va demisiona la 21 iulie, funcția sa urmînd să fie preluată de Wim Kok, fost, lider sindical. Desemnarea acestuia a avut loc In cadrul unui congres al partidului, organizat in luna februarie. Joop den Uyl. care a fost premier în perioada 1973—1977, a

menționat că iși va păstra mandatul de deputat in parlament.ÎN COMUNICATUL FINAL privind vizita oficială în U.R.S.S. a delegației Congresului Național Brazilian se subliniază importanța încetării urgente a experiențelor nucleare, a extinderii colaborării internaționale vizînd preîntâmpinarea cursei înarmărilor în Cosmos și utilizarea acestuia în scopuri pașnice. Parlamentarii din U.R.S.S. și Brazilia nătate a economice pronunțat continuare
au relevat marea însem- normalizării relațiilor Internaționale și s-au pentru dezvoltarea in a colaborării bilaterale.CONFERINTA ÎN PROBLEMELE AGRICULTURII. O conferință internațională . asupra ameliorării agriculturii in țările din Africa s-a deschis la Cairo, cu participarea delegațiilor din mai multe state ale regiunii. Reuniunea se desfășoară sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) și cu partici-

parea unor reprezentanți din partea unor organisme internaționale specializate.discuta creștere prin utilizarea tării științifice.
-1Participanții vor metode și procedee de a randamentului agricol rezultatelor cerce-VX RAPORT ral de Rezerve economi a americană fie confruntată al Oficiului Fede- al S.U.A. arată că continuă să cu dificultăți serioase, datorate fenomenelor rece-sioniste, concurenței externe, depresiunii din, industria energetică, în raport se arată, între altele, că, în luna iunie, capacitățile industriale ale țării au fost folosite doar în proporție de 78,3 la sută.PIAȚA COMUNA a ajuns Ia o înțelegere cu S.U.A. vizind limitarea exporturilor vest-europene de produse semifinite din oțel pe piața americană, tn care este valabil pe perioada 1 iulie 1986 — 30 septembrie 1989, „cei 12“ își vor limita drastic asemenea exporturi în Statele Unite.

baza acordului.
fost gu- pri-GUVERN. La Paramaribo a anunțată formarea unui nou vern în Suriname, condus de mul-ministru Radhecheran Radha-kish. care deține și portofoliul „problemelor generale". în funcția de ministru de externe a fost reconfirmat Hendrik Herrenberg.
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