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PARTIDUL COMUNIST ROMAN
- centrul vital al națiunii, forța dinamizatoare 
a energiilor creatoare ale întregului popor

“'ft

„In actualul stadiu de dezvoltare a societății socialiste românești, 
în condițiile dezvoltării democrației socialiste, ale perfecționării cadrului 
democratic de participare a maselor populare la conducerea tuturor 
sectoarelor, partidului nostru îi revine înalta misiune de a constitui 
forța politică organizatoare și dinamizatoare a întregii activități econo
mico-sociale. El reprezintă și va reprezenta în continuare centrul vital 
al funcționării societății noastre".

NICOLAE CEAUȘESCU
Una dirț problemele esențiale că

ința plenară a Comitetului 
, . ‘‘ii s-a acordat o 

atenție deosebită o constituie locul și 
rolul partidului în procesul făuririi 
societății /socialiste multilateral dez
voltate și înaintării spre comunism, 

în analiza acestei probleme, secre
tarul general al partidului ține 
seama de faptul că transformarea 
revoluționară a societății nu se 
încheie odată cu instaurarea pu
terii politice a clasei muncitoa
re, cu ’ înfăptuirea socialismului, 
că legile dialecticii materialiste, în
fruntările dintre vechi și nou, con
tradicțiile inerente transformărilor 
economico-sociale, trecerii la noi 
trepte calitative ale civilizației, con
tinuă să constituie factorul dinami
zator al progresului multilateral al 
Jării. Aprecierea realistă a schimbă
rilor care s-au produs și se produc 
în societatea românească — dezvol
tarea pe noi trepte a forțelor de pro
ducție, omogenizarea socială tot mai 
accentuată, in condițiile afirmării ro
lului social conducător al clasei mun
citoare, adincirea democrației socia
liste, ridicarea generală a nivelului . 
de conștiință a maselor, cerințele 
valorificării depline a experienței, 
competenței și inițiativei lor inepui
zabile — solicită exercitarea unei 
conduceri politice calitativ supe
rioare.

îndeplinirea în cele mai bune con
diții a misiunii istorice pe care o are 
și o va avea încă multă vreme parti
dul în întreaga perioadă de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului în 
România este strîns legată de recu
noașterea și aplicarea adevărului că 
structurile de organizare, ca și for
mele și metodele de activitate social- 
politică ale noii orînduiri nu sînt 
imuabile, rigide, stabilite odată pen
tru totdeauna, ci se cer continuu mo
dificate corespunzător transformări
lor din societate, cerințelor mereu 
noi ale acesteia. Din acest unghi, te
zele cu privire la rolul partidului ca 
centru vital al societății reprezintă o 
importantă contribuție la dezvoltarea

reia la recenta țplenaj 
Central al partidului

teoriei și practicii construcției socia
liste.

Complexitatea obiectivelor etapei 
actuale, schimbările continue din 
viața social-economică determină și 
în privința exercitării rolului parti
dului, ca în cazul oricărui organism 
social, perfecționări continue, in pas 
cu profundele transformări sociale, 
revoluționare. Această adevărată ca
pacitate de regenerare este și izvorul 
forței, al îndrăznelii creatoare cu 
care partidul asigură înlăturarea din 
viața economico-socială a tot ceea 
ce se învechește și 
cu care promovează 
și practica socială.

Iată de ce. rolul 
știent, al conducerii 
constă — cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — nu în a închide 
ochii și a nega contradicțiile, ci in 
a recunoaște existența lor. a le în
țelege. a le studia temeinic și a găsi 
căile care să ducă la atenuarea și 
depășirea lor, asigurîndu-se continuu 
cîmp liber pentru afirmarea noului 
in. toate domeniile. Prin aceasta se 
și exprimă rolul de conducător, poli
tic al. partidului in. edificarea con
știentă a noii orînduiri sociale — rol 
pus puternic în evidență de-a lun
gul eroicei sale existențe, materiali
zat în realizări fără precedent in 
perioada care a trecut de la Congre-, 
sul al IX-lea al partidului, congres 
care a deschis o etapă nouă în isto
ria politică și social-economică a ță
rii. în perioada acestor 17 ani, de 
cînd in fruntea partidului și a țării 
se află cel mai iubit fiu al poporu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, partidul s-a afirmat 
— prin marile inițiative creatoare, 
prin știința de a concepe și conduce 
opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate — ca 
forța politică conducătoare a so
cietății, mobilizînd și canalizînd 
energiile națiunii întregi pentru în
florirea continuă a patriei socialiste.

RĂSPUNDEREA COMUNISTĂ 
PENTRU O CONDUCERE CONCRE
TA, EFICIENTA. Din expunerea 
secretarului general al partidului

devine perimat, 
noul în gindirea
factorului con- 
de către partid.

străbate pregnant acel adevăr cu 
caracter de aforism potrivit căruia 
a conduce înseamnă în primul rînd 
a cunoaște realitatea așa cum se 
prezintă ea, a acționa concret, efi
cient, rezultatul oricărui act politic 
fiind determinat de măsura în care 
răspunde operativ unor necesități 
reale și oferă oricăror probleme so
luții viabile. Adevăr elocvent ilus
trat in cei 17 ani care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidului, 
perioadă in care s-au elaborat și a- 
plicat în viață măsuri de excepționa
lă însemnătate pentru progresul so
cietății românești, pentru afirmarea 
liberă, independentă, suverană a pa
triei noastre socialiste.

Rolul conducător al partidului în 
societatea socialistă românească este 
strins legat de dezvoltarea continuă 
a democrației interne de partid, ca 
parte a democrației muncitorești, 
socialiste, de asigurarea dezbaterii 
largi și participării active a comu
niștilor la elaborarea politicii interne 
și externe a partidului. Aceasta în
seamnă că rolul conducător al parti
dului și creșterea acestui roi se cer 

. înțelese . nu la ..nivel general, ci. in 
mod'’ concret și eficient, găsindu-și 
expresia în spiritul militant, comba
tiv al fiecărei organizații de 
al fiecărui comunist, în toate 
jurările. Organizațiile de 
membrii acestora, cadrele de 
cere politică 6Înt o puternică forță 
înnoitoare atît prin atribuțiile și răs
punderile înalte 
prin capacitatea 
convinge, a uni 
cele mai largi și 
oameni ai muncii la înfăptuirea prac
tică a politicii partidului.

Firește, ridicarea la un înalt nivel 
calitativ a rolului organizațiilor de 
partid este condiționată de calitatea 
celor ce le compun. Iată de ce și în 
privința compoziției partidului pro
blema principală este nu creșterea 
numerică, ci ridicarea calității mem
brilor de partid, incit odată cu pri
mirea în partid a celor mai buni oa
meni ai muncii din toate domeniile 
are loc creșterea exigenței față de

statutare
Este, de

partid, 
împre- 
partid, 
condu-

ce le revin, cit și 
de a clarifica, a 

și mobiliza efectiv 
diverse categorii de

îndeplinirea cerințelor 
către fiecare comunist, 
ceea, o cerință esențială ca membrii 
de partid să înțeleagă mai bine con
cepția ideologică, științifică a parti
dului nostru, obligațiile și îndatori
rile pe care și le asumă în calitate 
de luptători revoluționari consec
venți pentru triumful socialismului 
și comunismului, pentru apărarea, în 
orice împrejurări, a intereselor su
preme ale poporului, a independen
ței și suveranității țării.

în mod deosebit, partidul se pre
ocupă de înfăptuirea unei juste po
litici de cadre, corespunzător cerin
țelor actualei etape de dezvoltare, 
activiștii, cadrele de partid trebuind 
să corespundă unor înalte exigențe 
politice și profesionale, să fie pă
trunși de spirit revoluționar, să se 
afirme ca buni organizatori și înfăp
tuitori direcți ai politicii partidului 
și statului.

Secretarul general al partidului în
deamnă către o atitudine fermă față 
de lipsuri, față de greșeli, către com
baterea cu hotărire a oricăror încăl
cări ale. legilor și hotăririlor statului, 
.către dezvoltarea puternică a..spiri
tului critic și autocritic in viata or
ganizațiilor de partid. în același 
timp, o însemnătate deosebită revine 
creșterii spiritului de răspundere și 
disciplinei in îndeplinirea neabătută 
a sarcinilor de partid, a îndatoririlor 
comuniștilor. în orice funcție s-ar 
afla, comunistul trebuie să dea do
vadă de principialitate, de malta 
răspundere și exigență, să acționeze 
cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea 
legilor țării și a hotăririlor parti
dului.

Cerințele. sporite față de calitatea 
muncii cadrelor de partid. întărirea 
controlului asupra activității și vieții 
lor au în vedere tocmai înaltele răs
punderi sociale ce le revin, prestigiul 
și încrederea de care trebuie să se 
bucure în mase. A răspunde în fața 
partidului, a poporului, de felul în

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAIIȘESCD
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandantul suprem al Forțelor 
Armate, a primit, marți după-amia- 
ză, în stațiunea Neptun, delegația 
militară a Republicii Turcia, condu
să de locțiitorul șefului Statului Ma
jor General ăl Forțelor Armate, 
general de armată Necdet Oztorun, 
care face o vizită în țara noastră la 
invitația Ministerului Apărării Na
ționale.

La primire au participat general- 
locotenent Constantin Olteanu. mi
nistrul apărării naționale, general
colonel Vasile Milea, prim adjunct 
al ministrului apărării naționale, șef 
al Marelui Stat Major.

A fost prezent 
blicii ’Turcia la 
Ozgiir.

Conducătorul 
turce a transmis 
Ceaușescu. din . ......
Kenan Evren. șef de stat al Repu
blicii Turcia, un mesaj de prietenie 
și cele mai bune urări.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat șefului statu
lui turc un salut cordial și cele mai 
bune sentimente, iar poporului 
urări de progres, bunăstare si 
ci re.

în cursul întrevederii au fost 
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare existente în-

ambasadorul Repu-
București. Nahit

delegației militare 
tovarășului Nicolae 
partea generalului

turc 
feri-

evo-

tre România si Turcia, exprimîn- 
du-se convingerea că aceste rapor
turi se vor dezvolta 
permanent.
stabilite cu prilejul dialogului la 
nivel înalt româno-turc.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale.

De ambele părți a fost reliefată 
importanța pe care România și 
Turcia o acordă — ca țări balcanice 
— instaurării în această zonă a con
tinentului european a unei atmos
fere de pace și securitate, a unor 
relații de bună vecinătate și strînsă 
colaborare.

în contextul ultimelor evenimente 
din Orientul Mijlociu s-a apreciat 
că este necesar să se pună capăt 
neîntârziat acțiunilor militare ale 
Israelului în Liban, să se întreprin
dă toate măsurile pentru realizarea 
unei păci globale. întemeiate pe re
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului 
din 1967. să fie soluționată problema 
poporului palestinian pe baza recu
noașterii dreptului său la autodeter
minare si la constituirea unui stat 
palestinian independent și. totodată, 
să se asigure independenta, suvera
nitatea și integritatea tuturor state
lor din zonă. A fost subliniată, de 
asemenea, importanta pe care o re
prezintă pentru pacea și securitatea

și extinde
potrivit înțelegerilor

mondială soluționarea pe cale paș
nică. prin tratative a diferendelor 
dintre Irak și Iran.

în timpul întrevederii s-a apreciat 
că. în prezent, se impune să se ac
ționeze pentru oprirea încordării in
ternaționale. pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, pace 
și respect al indepenaenței naționale, 
pentru soluționarea pe cale politică, 
prin tratative a tuturor problemelor 
litigioase din diferite zone ale lumii, 
excluzi ndu-se cu desăvîrșire folosi
rea forței sau amenințările cu forța. 
S-a subliniat faptul că asigurarea 
păcii și securității internaționale 
impune adoptarea de măsuri hotă- 
rîte de dezarmare, și în primul rînd 
de dezarmare nucleară, de dezanga
jare militară și reducere a cheltuie
lilor de înarmare, afectindu-se fon
durile astfel eliberate pentru dezvol
tarea economico-socială a țărilor în 
curs de dezvoltare. Convorbirea a 
relevat, de asemenea, interesul pe 
care România și Turcia îl acordă în
făptuirii unui sistem real de secu
ritate și cooperare în Europa, creării 
de condiții pentru depășirea îmnăr-. 
țiirii Europei în blocuri militare, 
opririi amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune pe continent 
și retragerea celor existente — ceea 
ce ar avea efecte pozitive asupra în
tregului climat politic mondial.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Publicăm în paginile 2 3

PROIECTUL PROGRAMULUI DE
ALIMENTATE ȘTIINȚIFICA A POPULATEI
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supus dezbaterii publice

Combinatul Hunedoara, oțelăria nr. 2 : reputatul oțelar Ștefan Tripșa, împreună cu colegii sai pregătesc 
o nouă șarjă Foto : S. Cristian
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ÎN ZIARUL DE AZI:

Ion MITRAN
(Continuare in pag. a V-a)

£a zi în AGRICULTURĂ -

• Priorități în economie : Dez
voltarea bazei de materii prime 
și energetice © In dezbaterile 
Congresului educației politice și 
culturii socialiste : idei majore, 
opțiuni fundamentale pentru des
tinele artei românești 
cile noastre : Carnet 
Sport ; Faptul divers ;

tutindeni

• Rubri- 
cotidian ;
De pre-

Vremea instabilă impune cu atît mai mult eforturi suplimentare pentru
*

STRlNGEREA NEÎNTÎRZiATĂ A RECOLTEI DE GR1U!
PRETUTINDENI, SPECIALIȘTII Șl CADRELE DE 
CONDUCERE DIN UNITĂȚI SĂ URMĂREASCĂ 
PERMANENT STAREA LANURILOR PENTRU RE
LUAREA LUCRĂRILOR DE ÎNDATĂ CE TIMPUL
PERMITE.
FIECARE ORĂ, FIECARE ZI BUNĂ DE LUCRU IN 
CIMP SĂ FIE FOLOSITE DIN PLIN, PRIN CON
CENTRAREA OPERATIVĂ A FORMAȚIILOR DE 
RECOLTARE Șl DE TRANSPORT ÎN LANURILE 
UNDE SE POATE LUCRA

ACOLO UNDE NU POT INTRA COMBINELE, SĂ 
SE TREACĂ LA STRÎNGEREA MANUALĂ A 
RECOLTEI.

GRÎUL RECOLTAT ZIUA TREBUIE SĂ FIE TRANS
PORTAT Șl PUS LA ADĂPOST PÎNĂ SEARA, 
SPRE A SE EVITA ORICE PIERDERI.

SUCEAVA

NEAnT
SALAD

VASLUI
BACAU

ALBA VRANCEA XfiALAȚI
BRASOVSIBIU

HUNEDOARA

BRAIL A
T ULCEAPRAHOVA

argeș

Z Zj IALOMIȚA'

CALARASIiHtDINTI CONSTANTA

DOLJ

V

BISTRIȚA-
HÂSĂUD

HARGHITAMURES

TELEORMAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f BIHOR

ARAD

TIMIȘ.

SITUAȚIA RECOLTĂRII GRIULUI IN SEARA ZILEI DE 12 IULIE. (In județele notate 
cu o linie, pînâ la data menționată, nu a început recoltarea griului)

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI AI MUNCU DIN AGRICULTURĂ!
I

Dovedind înaltă răspundere și maximă grijă pentru producția de griu din 
acest an, folosiți din plin toate mijloacele mecanice, fiecare oră bună de lucru în 
lanuri, pentru grăbirea secerișului, transportul operativ și depozitarea în cele mai 
bune condiții a recoltei!

CULTURA TEHNICĂ 
parte inseparabilă a culturii 
generale a omului modern

Iui Leonardo da 
Shakespeare sau

cel mai mic soc stiva se poa- 
răsturna. Un noian de informa- 
oricît de multe ar fi si oricit 
prețioase ar fi fiecare în parte, 
poate constitui o cultură. Dacă

Opinii de acad. Radu VOINEA

de ani, în concu-

Adesea, cînd se argumentează în 
favoarea culturii tehnice, se invocă 
utilitatea ei practică. Fără îndoială 
că activitatea practică, deprinderile 
de a efectua operații tehnice, ca și 
obiectele tehnice (unelte, aparate, 
utilaje, instalații) îsi au importanta 
lor. dar. așa cum vom arăta mai jos. 
cultura tehnică nu se reduce la aces
te aspecte, pe care le-am putea 
numi exterioare.

Reducind cultura tehnică la aceste 
aspecte, argumentele împotriva ei 
consideră că valorile culturii gene
rale — în sensul clasic al acestei 
noțiuni — sint mai durabile în timp, 
pe cind valorile culturii tehnice, în 
ciuda faptului că sint mai utile din 
punct de vedere practic, sint perisa
bile. Astfel, de exemplu, scrierile lui 
Aristotel. pinzele 
Vinci, operele lui 
muzica lui Beet
hoven dăinuiesc 
peste secole, fi
ind. practic, nemu
ritoare. în timp ce 
moara cu făcaie 
larg răspîndită a- 
cum citeva sute
rentă cu giganticele uzine hidroelec
trice din zilele noastre, a ajuns as
tăzi o piesă de muzeu.

In acest fel de a pune problema 
există fără îndoială o greșeală. Fen- 
tru că tehnică nu înseamnă numai 
obiecte tehnice ; tehnică, si mai ales 
cultură tehnică. înseamnă în primul 
rind gîndire. îmi amintesc cu cită 
dreptate imi spunea odată Henri 
Coandă : „Vezi oameni admirînd o 
mașină. Ce greșeală profundă ! Nu 
mașina trebuie admirată, ci creierul 
care a conceput-o“.

Acest „creier" de care vorbea 
Coandă. această gîndire tehnică spe
cifică acestui domeniu de activitate, 
este. în general, mai puțin accesibil 
marelui public. Și este păcat ! Pen
tru că în felul acesta el nu poate 
gusta si aprecia frumusețea acestei 
gindiri. Există intr-adevăr o estetică 
profundă a tehnicii, greu de expri
mat în citeva cuvinte, și care nu se 
dezvăluie decît celui ce-i cunoaște 
tainele,

Militînd pentru cultură tehnică, 
parte inseparabilă a culturii genera
le. nu ne gîndim. firește, să trans
formăm pe toți contemporanii noștri 
în specialiști din domeniul tehnic. 
Nu ! Dealtfel nici atunci cînd îndem
năm pe tineri să citească opere li
terare sau să contemple arta nu ne 
gindim să-i transformăm în scriitori 
sau artiști si nici în critici literari 
sau critici de artă, ci doar să le 
dăm posibilitatea de a deosebi o 
operă literară 
bună, o 
valoare 
în mod 
formăm
tehnic apt să-i permită să înțelea
gă si să aprecieze valoarea creației

frumoasă, o muzică 
pictură sau o sculptură de 
de cele mediocre, vulgare, 

asemănător este de dorit să 
la tineretul de azi un spirit

tehnice contemporane, să se orien
teze corect în progresul vertiginos 
al științelor tehnice de azi.

B'ormarea spiritului tehnic presu
pune in primul rind informație teh
nică. asa cum formarea culturii ge
nerale — in sensul clasic al acestei 
noțiuni — presupune o lectură de 
opere literare, audiții muzicale, 
contemplări de opere de artă. Dar 
informația, ca atare, nu este cul
tură. ci doar un element de cultu
ră. Am putea compara informațiile 
cu cărămizile unui zid. Așezind că
rămizile. una peste alta, nu vom al
cătui un zid. ci o stivă de cărămizi. 
La 
te 
tii. 
de 
nu
o informație primită nu găseste un 

fond cultural de 
care să se anco
reze. cu timpul 
se uită sau — 
ceea ce este deo
sebit de periculos 
— dă celui ce o 

recepționează iluzia că știe totul. 
Liantul, cel care asigură zidului re
zistenta. integrind cărămizile sale in
tr-un tot. este. în cazul culturii teh
nice. gindirea. acel „creier" de care 
vorbea savantul Henri Coandă.

Științele tehnice au un specific, in 
raport cu științele naturii. Pe cînd 
științele naturii au ca scop studie
rea unui fenomen (mișcarea meca
nică. electromagnetismul, interacțiu
nile atomilor si moleculelor, feno
menul biologic etc.), științele tehni
ce au ca 'scop realizarea unui o- 
biect tehnic, elaborarea unui proce
deu tehnic. Științele tehnice pot fo
losi la nevoie toate științele natu
rii. Pe bună dreptate tehnologia a 
fost denumită ca „știința de a fo
losi științele". Este, intr-adevăr, o 
știință preocuparea de a aplica re
zultatele științelor. Cind nivelul 
stiintei era redus, aplicarea rezulta
telor cercetării era făcută de însuși 
omul de stiintă care le descoperise, 
in micul său atelier s.au laborator. 
Astăzi, cind nivelul științelor s-a ri
dicat mult, cînd științele au deve
nit mult mai complexe, aplicarea re
zultatelor cercetărilor științifice nu 
mai este dploc o operație simplă, 
între descoperirea de către Einstein 
a expresiei E — mc2 pentru ener
gia unui corp de masă m (c fiind 
viteza de propagare a vitezei în vid) 
și crearea unei uzine nucleare care 
să permită folosirea acestei energii 
s-au intercalat în timp numeroase si 
importante cercetări științifice de 
natură tehnică si încă problema fu
ziunii nucleare nu este complet re
zolvată. După cum nu este suficient
(Continuare in pag. a IV-a)
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Proiect

In conformitate cu hotărîrea Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., se supune dezbaterii publice proiectul Programu
lui de alimentație științifică a populației, program care situează 
în centrul atenției omul cu nevoile sale, satisfacerea echilibrată a 
cerințelor de consum alimentar al tuturor membrilor societății 
noastre.

Propunerile, observațiile și sugestiile cetățenilor la acest 
proiect vor fi adresate Consiliului de Miniștri, presei și radio- 
televiziunii.

în amplul proces de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, țelul 
suprem al politicii partidului îl constituie 
ridicarea continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a oamenilor muncii, a gradului 
de civilizație și a calității vieții întregului 
popor. Partidul și statul nostru acționează 
consecvent pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării, creșterea venitului național 
și a avuției naționale, unica sursă pentru 
îmbunătățirea sistematică a nivelului de 
trai al populației.

Creșterea forțelor de producție, dezvol
tarea puternică a industriei socialiste și a 
celorlalte ramuri economice, sporirea pro
ducției agricole au determinat obținerea 
unui venit național tot mai mare, pare in 
anul 1980 a depășit de 15 ori pe cel reali
zat în 1950. Au fost astfel asigurate mij
loacele necesare pentru propășirea mereu 
ascendentă a economiei naționale, creșterea 
veniturilor și a consumului populației. în 
ultimele trei decenii retribuția reală a oa
menilor muncii și veniturile reale ale ță
rănimii obținute din munca din agricultură 
au crescut de peste 4 ori.

în cincinalul 1981—1985 se asigură conti
nuarea dezvoltării economico-sociale, tre
cerea României intr-un nou stadiu, de țară 
socialistă mediu dezvoltată, acționîndu-se 
ferm pentru înfăptuirea revoluției tehnico- 
științifice contemporane în toate domeniile, 
pentru trecerea la o nouă calitate a muncii 
și a vieții.

în concordanță cu aceste obiective, din 
inițiativa și sub Îndrumarea nemijlocită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
s-a elaborat programul de alimentație ști
ințifică a populației, care situează în cen
trul atenției omul cu nevoile sale, satisfa
cerea echilibrată a cerințelor de consum 
alimentar ale tuturor membrilor societății 
noastre, în condițiile evitării oricărei forme 
de risipă.

Luînd în considerare recomandările ști
inței, obiceiurile, tradițiile și specificul de 
consum ale poporului nostru, ca și expe
riența pe plan mondial, programul cuprin
de cerințele fundamentale ale unei alimen
tații echilibrate și direcțiile în care cer
cetarea științifică, agricultura, industria 
alimentară, comerțul, alimentația publică 
și activitățile privind educarea populației 
trebuie să acționeze pentru realizarea aces
teia.

Programul stabilește, în mod orientativ, 
pentru cetățenii patriei noastre.' ce este 
normal să se consume — cantitativ și struc
tural — în funcție de vîrstă și sex, de spe
cificul activității și efortul fizic, de obice
iuri și tradiții de consum din diferite zone 
ale țării, în așa fel incit să se prevină bolile 
generate de un consum alimentar necores
punzător și să se asigure o stare bună de 
sănătate a populației.

Realizarea alimentației științifice creează 
echilibrul necesar dintre ceea ce omul con
sumă efectiv și nevoile sale nutritive, fizio
logice influențate direct de condițiile sale 
de muncă și viață.

în concepția Partidului Comunist Român, 
alimentația științifică a populației im
plică :

— satisfacerea nevoilor de consum potri
vit cerințelor fiziologice, determinate pe 
baze științifice și in corelație cu posibili
tățile economiei ;

I
Creșterea și îmbunătățirea structurii consumului alimentar 

al populației în anii construcției socialiste
Ca rezultat al politicii partidului de creș

tere în ritm susținut a forțelor de pro
ducție ale țării noastre, de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii și industriei ali
mentare. de ridicare continuă a puterii de 
cumpărare a oamenilor muncii, în anii con
strucției socialiste s-au obținut realizări de 
seamă și în domeniul consumului alimen
tar al populației.

Sporirea gradului de mecanizare șț chi
mizare, a suprafețelor amenajate pentru 
irigații, introducerea și extinderea meto
delor agrozootehnice avansate, ansamblul 
de măsuri aplicate pentru folosirea mai 
bună a fondului funciar, a mijloacelor din 
dotare și a forței de muncă, au condus la 
creșterea de 3,5 ori a producției globale 
agricole în anul 1980 față de 1950.

Dezvoltarea și modernizarea industriei 
alimentare, creșterea, diversificarea și ri
dicarea calității producției au sporit con
tribuția acestei ramuri la mai buna sa
tisfacere a cererii de consum a populației, 
în anul 1980, comparativ cu anul 1950. pro
ducția medie pe locuitor a industriei ali
mentare a fost mai mare de: 5,2 ori la 
carne tăiată, 20,6 ori la preparate de car
ne, 12,7 ori la pește, 8,3 ori la brinzeturi, 
7,5 ori la ulei comestibil.'4,3 ori la zahăr, 
11,7 ori la conserve de legume și fructe.

în corelație cu dinamica producției agro
alimentare și sporirea de 4,7 ori a venitu
rilor reale pe locuitor în 1980 față de 1950, 
desfacerea de mărfuri alimentare prin co
merțul socialist și alimentația publică a 
sporit, în aceeași perioadă, de 11,9 ori în 
medie pe locuitor.

Pe baza acestor înfăptuiri, consumul de 
produse agroalimentare al populației s-a 
îmbunătățit substanțial, inregistrînd creș
teri importante de la o etapă la alta.

în anul 1980. față de 1950, în medie pe 
un locuitor s-a consumat mai mult de 3,7 
ori la carne și produse din carne. 1,6 ori 
la lapte și produse din lapte. 4,5 ori la

II
Cerințe ale alimentației

f în scopul dezvoltării armonioase., fizice 
și intelectuale a omului, menținerii sănă
tății și capacității sale de muncă, un obiec
tiv de prim ordin îl constituie generali-

— asigurarea unei alimentații echilibrate 
pe ansamblul țării și in profil teritorial, pe 
diferite categorii de populație, atit sub aș~ 
pectul caloric, cit și al substanțelor nutri
tive componente ;

— promovarea in producție și consum a 
produselor agroalimentare care contribuie 
la îmbunătățirea continuă a structurii ali
mentației și la modernizarea acesteia, co
respunzător cerințelor nutritive științific 
determinate, condițiilor de muncă și de 
viață din etapa actuală ;

— participarea fiecărui județ, municipiu 
și oraș, a fiecărei comune la asigurarea re
surselor de produse agroalimentare necesa
re satisfacerii nevoilor de consum ale popu
lației din aria sa teritorială ;

— repartizarea judicioasă pe teritoriu a 
fondului de mărfuri agroalimentare, in 
condițiile înfăptuirii principiilor autocondu- 
cerii și autoaprovizionării, în strînsă core
lație cu resursele, specificul, obiceiurile și 
tradițiile de consum, cu numărul și struc
tura pe vîrste, sexe și ocupații a populației 
din fiecare județ și localitate ;

— promovarea fermă a eticii și echității 
socialiste, precum și evitarea risipei de 
orice fel..

Programul de alimentație științifică a 
populației constituie un mijloc de funda
mentare corespunzătoare a evoluției, nive
lului și structurii consumului alimentar, a 
planurilor de dezvoltare și diversificare a 
producției bunurilor de consum, a repar
tizării pe teritoriu a fondului de mărfuri 
agroalimentare, a. autoconducerii și auto
aprovizionării din fiecare județ și localitate 
a țării, Totodată, programul asigură orien
tarea activității în alimentația publică, în 
cantinele muncitorești, școlare, studențești, 
în consumurile colective din creșe, cămine 
și grădinițe de copii, din unitățile sanitare, 
precum și a muncii pe care o desfășoară 
cadrele medicale pentru ridicarea continuă 
a stării de sănătate a întregului popor.

Marile realizări obținute de poporul nos
tru in anii edificării socialismului, precum 
și transpunerea fermă în viață a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român și a prevederilor Planului 
național unic privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a României în perioada 1981— 
1985, ale Programului directivă de creștere 
a nivelului de trai și de ridicare continuă 
a calității vieții în actualul cincinal și ale 
Programului privind autoconducerea și au- 
toaprovizionarea teritorială, asigurarea 
populației cu produse agricole, animale și 
vegetale în perioada 1982—1985, constituie 
garanția înfăptuirii prevederilor programu
lui de alimentație-(Științifică a populației. 
Noua revoluție agrară, puternica creștere 
în viitor a producției agricole, concomitent 
cu dezvoltarea, modernizarea și diversifi
carea producției industriei alimentare, cre
ează condiții pentru îmbunătățirea conti
nuă a aprovizionării populației cu produse 
agroalimentare într-o structură variată și 
de calitate corespunzătoare cerințelor ali
mentației științifice.

înfăptuirea programului de alimentație 
științifică a populației depinde, totodată, 
în mod nemijlocit de fiecare cetățean al 
țării noastre, care trebuie să fie conștient 
că realizarea unei alimentații echilibrate 
este în folosul lui, al menținerii sănătății 
și puterii sale de muncă, al dezvoltării 
armonioase fizice și psihice a întregului 
nostru popor.

ouă, 3,3 ori la grăsimi, 4,1 ori la zahăr și 
produse din zahăr, 2 ori la legume și pro
duse din legume, 2,9 ori la fructe și pro
duse din fructe, 1,3 ori la produse din ce
reale și 1,4 ori la cartofi. Aceste creșteri 
importante s-au realizat în condițiile spo
ririi populației urbane, de la 3,7 milioane 
locuitori în 1948, la 11 milioane în 1980.

Corespunzător amplei dezvoltări a eco
nomiei naționale, cu deosebire după anul 
1965, în ultimele trei cincinale s-au reali
zat cele mai mari sporuri ale consumuri
lor pe locuitor. La carne și produse din 
carne, consumul a crescut cu 35 kg in anul 
1980 față de 1965, în timp ce în perioada 
anterioară de 15 ani s-a realizat o creș
tere de circa 10 kg pe locuitor; la zahăr 
și produse din zahăr 13 kg față de 8 kg; la 
ouă, creșterea a fost de 149 buc. față de 
56 buc. ; la legume și produse din legume, 
de 58 kg față de 10 kg; la fructe și pro
duse din fructe, de 32 kg față de 6 kg.

în structura consumului au avut loc im
portante mutații calitative, caracterizate, 
în esență, printr-o mai mare participare în 
alimentația populației a produselor cu ca
lități nutritive superioare — carne, pește, 
lapte, ouă, legume, fructe — și printr-o 
reducere treptată a consumului de pro
duse din cereale.

în prezent, în țara noastră se asigură un 
consum total de calorii și proteine com
parabil cu cel realizat în țări dezvoltate 
din punct de vedere economic. Totuși, față 
de cerințele nutritive fiziologice, proporția 
în consum a caloriilor și,, proteinelor din 
cereale este încă ridicată — circa 45 la 
sută.

Pentru creșterea și îmbunătățirea în con
tinuare a consumului alimentar al popu
lației din țara noastră trebuie să se asi
gure dezvoltarea, modernizarea și diversi
ficarea producției agroalimentare concomi
tent cu promovarea susținută a alimenta
ției științifice în rîndul tuturor cetățenilor 
țării.

științifice a populației
zarea alimentației științifice, înlăturarea 
unor neconcordanțe existente între ceea, ce 
este necesar și ce se consumă efectiv.

Alimentația științifică se bazează pe cu

noașterea variatelor cerințe nutritive ale 
omului — determinate de vîrsta, sexul, 
starea fiziologică, specificul de activitate 
și intensitatea efortului fizic depus — și a 
proprietăților pe care le au diferitele pro
duse agroalimentare de a satisface aceste 
cerințe. Supraestimarea sau subestimarea 
cerințelor nutritive, fiziologice, conduce la 
dezechilibre alimentare, la excese sau ca
rențe cu consecințe nefavorabile asupra 
stării de sănătate a omului, influențată de 
valoarea calorică a produselor consumate, 
precum și de raportul dintre conținutul lor 
în proteine, lipide, glucide, elemente mi
nerale și vitamine.

Știința și practica medicală furnizează 
nenumărate date privind efectele nocive 
ale consumului exagerat și necontrolat de 
grăsimi, produse zaharoase, derivate din 
cereale etc., cauză favorizantă a obezității, 
bolilor cardiovasculare, diabetului și altor 
maladii. Consumul de tutun și excesul de 
băuturi alcoolice amplifică urmările dăună
toare ale alimentației necorespunzătoare.

Interesul fiecărui om este să știe ce, cum, 
cit și cînd trebuie să consume spre a fi 
sănătos, viguros, creator, apt de muncă și 
a evita o îmbătrînire prematură. Un cri
teriu de orientare în acest sens este men
ținerea greutății corporale în limitele nor
male. Greutatea recomandată medical, 
calculată după vîrstă, înălțime și sex, este 
redată în anexă.

La determinarea științifică a cerințelor 
nutritive ale populației s-au avut in ve
dere în mod deosebit :

— nevoile specifice ale copiilor, ti
nerilor și vîrstnicilor ;

— natura și intensitatea efortului fi
zic al populației adulte în diferite pro
cese de producție, în variatele activi
tăți gospodărești, cultural-sportive și 
recreative ;

— tendința de reducere a efortului 
fizic, concomitent cu creșterea solici
tărilor neuro-psihice, în condițiile vie
ții moderne, mecanizării și automati
zării proceselor de producție, urbani
zării localităților, dezvoltării transpor
tului în comun etc. ;

— cerințele alimentare suplimenta
re pentru femeile în perioada mater
nității ;

— ■ necesitatea prevenirii unor boli 
cauzate de dezechilibre alimentare.

Pe baza studiilor efectuate In țara noas
tră și ținînd seama de cercetările din alte 
țări, cerințele nutritive, fiziologice ale 
populației — pe grupe de vîrstă, sex, stare 
fiziologică și categorii de efort — expri
mate în calorii, proteine, lipide, glucide, 
elemente minerale și vitamine s-au sta
bilit pentru : 5 grupe de copii (pînă la 12 
ani) ; 2 grupe de adolescenți și 2 grupe de 
adolescente (de la 12 la 19 ani) ; 3 grupe 
de barbați și 3 grupe de femei, în func
ție de vîrstă.

Pentru a lua In considerate relația dintre 
consumul de calorii și cheltuiala de ener
gie datorată efortului fizic depus în pro
cesul de muncă, la populația de vîrstă ac
tivă, s-au constituit pentru bărbați patru 
categorii de efort (mic, mediu, mare, 
foarte mare), iar pentru femei trei cate
gorii de efort (mic, mediu, și mare). în 
cadrul acestor grupe șe cuprind diferitele 
meserii și profesii practicate ■ de oamenii 
muncii din țara noastră. La fiecare din 
aceste categorii se au în vedere meserii 
cum sint : efort foarte mare : mineri, son
dori, fumaliști, oțelari, laminoriști, turnă
tori, cazangii, forjori, dulgheri, fierar-be- 
toniști, muncitori forestieri etc. ; efort 
mare : strungari; rabotori, modelori, sculeri, 
tîmplari, tăbăcari, tricoteuri, filatori, țesă
tori, morari, brutari, tipografi, tractoriști 
etc. ; efort mediu : tapițeri, blănari, ma- 
rochineri, legători, zugravi, telefoniști, te- 
legrafiști etc. ; efort mic : diferite profesii 
și meserii sedentare.

Valorile medii ale cerințelor nutritive, fi
ziologice de consum, stabilite pentru omul 
sănătos, exprimate în calorii, proteine, li
pide, glucide, elemente minerale și vitami
ne au caracter orientativ. Acestea ur
mează a fi luate în considerare de fiecare 
cetățean pentru a-și asigura autocontrolul 
alimentației, în funcție de vîrstă. sex. efort 
fizic depus, de obiceiuri și tradiții de con
sum, condiții de mediu, de viață și de^limă, 
precum și de structura sa biologică?

Realizarea alimentației în conformitate

III
Structura pe grupe de produse a consumului alimentar

științific
, Pornind de la cerințele fiziologice știin
țific determinate, însușirile nutritive, păr
țile comestibile și necomestibile ale ali
mentelor. particularitățile producției agri
cole din țara noastră, precum si de la de
prinderile alimentare ale populației, s-a 
determinat necesarul de consum mediu 
anual pe locuitor la principalele grupe de 
produse :

— came și produse ,
din came — kg 60— 70
pește și produse
di.n pește — kg 8— 10
lapte și produse din 
lapte (exclusiv unt) — litri 210—230
ouă — buc. 260—280
grăsimi total (ulei, 
margarină.' unt. 
untură) — kg 16— 18
legume și produse 
din legume kg 170—185
leguminoase boabe — kg 3— 4
fructe si produse 
din fructe — kg 85— 95
zahăr (inclusiv 
produsele cu zahăr) — kg 22— 26
cartofi - kg 70— 90
produse din cereale 
(făină, mălai, orez) — kg 140—120

Comparativ cu consumurile medii pe lo
cuitor realizate pînă în prezent, necesarul 
stabilit asigură o structură mai echilibrată 
a alimentației populației :

— produsele de origine animală de 
bază (lapte, carne, pește, ouă) vor a- 
coperi 22—25 la sută din totalul consu
mului de calorii și 48—53 la sută din 
totalul proteinelor ;

— legumele, leguminoasele boabe, 
cartofii și fructele vor deține o pon
dere de 15—17 la sută din totalul ca
loriilor și 12—14 la sută din proteine ;

— produsele din cereale vor parti
cipa în proporție de 42—34 la sută in 

cu cerințele științei asigură consumului 
alimentar o structură echilibrată și o par
ticipare judicioasă a substanțelor nutritive 
care permit recuperarea cheltuielilor de 
energie ale omului și menținerea stării bune 
de sănătate, astfel :

Proteinele acoperă 13—16 la sută din to
talul caloriilor, procentele cele mai ridicate 
fiind prevăzute pentru copii și adolescenți, 
locul principal revenind celor de origine 
animală (50 la sută la adulți, 60 la sută 
Ia adolescenți, peste 85 la sută la copii). Se 
satisfac astfel integral nevoile de proteine 
pentru creșterea armonioasă a copiilor și 
tinerilor, refacerea organismului adult în 
urma uzurii fiziologice și menținerea rezis
tenței la îmbolnăviri.

Lipidele reprezintă 25—35 la sută din can
titatea calorică totală, procentele cele mai 
ridicate fiind prevăzute pentru copii. Sub 
aspect structural, necesarul de lipide diferă 
în funcție de vîrstă, astfel incit pentru 
populația adultă circa jumătate din total 
trebuie să fie de origine vegetală. în timp 
ce la adolescenți și copii proporția lipidelor 
din produsele de origine animală (lapte, 
produse lactate, unt) ajunge pînă la 85 la 
sută din total. în felul acesta se acoperă 
nevoile energetice ale organismului, precum 
șl grăsimile de origine vegetală cerute de 
profilaxia unor boli cronice degenerative.

Glucidele au o pondere de 50—60 la sută 
din numărul total de calorii. Necesare în 
proporții însemnate la toate grupele de 
populație pentru acoperirea nevoilor ener
getice, acestea reflectă în același timp unele 
deprinderi alimentare specifice populației 
din țara noastră privind îndeosebi deriva
tele din cereale.

Elementele minerale și vitaminele cores
pund cerințelor unei alimentații științifice 
pentru toate categoriile de populație.

Pornind de la condițiile concrete din țara 
noastră și de la structura populației, spe
cialiștii în domeniul nutriției au stabilit că, 
din punct de vedere fiziologic, consumul 
mediu zilnic necesar pe un locuitor este 
de 2 700—2 800 calorii, comparabil cu nivelu
rile determinate pentru populația din țările 
europene.

în prezent, în țara noastră consumul me
diu zilnic efectiv realizat este de peste 3 300 
calorii pe locuitor, situîndu-se la un nivel 
ridicat. Ținînd seama de cerințele unei ali
mentații care să asigure o stare bună de 
sănătate, precum și de faptul că modifi
carea obiceiurilor și tradițiilor de consum 
necesită timp, se are în vedere îmbunătă
țirea structurii alimentatei populației, astfel 
încît pînă în 1985 nevoile de consum mediu 
zilnic să fie de circa 2 800—3 000 calorii pe 
un locuitor. Acest nivel de consum cores
punzător unei structuri de alimentație ști
ințific fundamentată este confirmat de o se
rie de date și de cercetările științifice des
fășurate de institute internaționale referi
toare la alimentația diferitelor popoare. 
Astfel, potrivit calculelor efectuate de 
organismele de specialitate ale O.N.U. 
pentru toate statele lumii, consumul 
mediu de calorii recomandat pentru 
țări europene cu condiții de climă și 
structura alimentației apropiate de Româ
nia oscilează în jur de 2 650 calorii și 
chiar mai puțin. De asemenea, numeroase 
studii de specialitate și date experimentale 
furnizate de unele institute de cercetare 
arată că o reducere în anumite proporții a 
grăsimilor, o reașezare a ponderii proteine
lor și, în general, o limitare a numărului de 
calorii din hrana zilnică, mai ales la persoa
nele în vîrstă, pot contribui nu numai la 
menținerea în condiții optime a stării de să
nătate și la eliminarea unor boli degenera
tive, dar pot duce chiar la prelungirea sub
stanțială a duratei medii de viață.

în raport de cerințele unei alimentații 
științifice, de condițiile specifice țării noas
tre, programul prevede inițierea unor mă
suri pentru îmbunătățirea treptată a 
structurii consumului alimentar, în primul 
rind prin creșterea ponderii legumelor și 
fructelor cu un conținut ridicat în vitamine 
și elemente minerale, precum și a protei
nelor de origine animală. Totodată, este 
obiectiv necesară reducerea concomitentă 
a participării în consumul alimentar a de
rivatelor din cereale, grăsimilor, a zahă
rului și produselor din zahăr.

în etapele următoare se va acționa pen
tru a se asigura populației din țara noas
tră o alimentație în concordanță cu cerin
țele științei, cu influențe ' directe asupra 
stării de sănătate, a capacității de muncă șî 
duratei de viață a poporului nostru.

fundamentat
consumul exprimat în calorii și 39—32 
la sută în consumul -total de proteine;

— alte produse (ulei, untură, mar
garina, unt, zahăr) vor reprezenta 
21—24 la sută din totalul caloriilor și 
1 la sută din cel al proteinelor.

La baza necesarului de consum mediu ne 
locuitor au stat cerințele de produse ali
mentare diferențiate pe grupe de popu
lație. în raport de vîrstă. sex și efort fizic, 
care reflectă direct caracteristicile fiecărei 
grupe (copii, adolescenți, adulți activi. 

X vinstnici), nșvoile <Je consum diferențiate 
pe considerente biologice, de condiții de 
muncă și de viată. Cantitățile necesare se 
înscriu între limite largi astfel, de la 19—22 
kg carne și produse din carne anual la 
copii mici (0—3 ani) pînă la 76—90 kg la 
bărbați din grupa cu efort fizic foarte 
mare. Necesarul de zahăr și produse din 
zahăr este de 23—27 kg anual la adoles
cenții de 13—19 ani și de 19—21 kg la pen
sionari. La produse din cereale, necesarul 
anual este de 130—110 kg pentru femei din 
grupa cu efort mic și de 230—195 kg la 
bărbați cu efort foarte mare.

Cerințele de consum pe principalele gru
pe de produse și pe grupe de populație, 
stabilite între limite, dau posibilitatea ca 
fiecare cetățean. în strînsă legătură cu ca
racteristicile sale biologice, cu efortul fizic 
depus, cu condițiile de viață, de muncă, de 
climă în care trăiește, cu gusturile și pre
ferințele sale, să-și alcătuiască o alimen
tație corespunzătoare sub aspect caloric si 
structural. Cunoscînd conținutul în calorii 
și substanțe nutritive ale unor produse de 
bază, precum și relațiile de substituire 
între acestea, populația poate să-și reali
zeze un consum echilibrat. în concordantă 
cu cerințele științific determinate. Totoda
tă. este necesară luarea în considerare a 
recomandărilor medicale cu privire la re
partizarea judicioasă pe parcursul zilei a 
consumului alimentar. Astfel, pentru o per
soană adultă din grupa cu efort fizic mic 
sau mediu sînt indicate următoarele pro
porții : 30 la sută dimineața, 50 la sută 
prinz. 20 la sută seara.

Linii directoare pentru realizarea alimentației 
științifice a populației

în scopul realizării unei alimentații 
științifice se va acționa pe un front larg, 
în cadrul obiectivelor acestui program, cu 
participarea producătorilor de bunuri de 
consum agroalimentare. oamenilor de știin
ță, cadrelor din domeniul sănătății, lucră
torilor din comerțul socialist, din alimen
tația publică și unitățile de consum co
lectiv.

1. Asigurarea unei alimentații într-o 
structură optimă, științific determinată, se 
bazează pe dezvoltarea corespunzătoare a 
producției de bunuri de consum agroali
mentare. Planul național unic de dezvol
tare economico-socială pe perioada 
1981-1985, Planul de dezvoltare a agricul
turii și industriei alimentare pe perioada 
1981-1985 și programele speciale stabilite 
au in vedere, în principal :

— lărgirea și diversificarea bazei de ma
terii prime agroalimentare și valorificarea 
lor superioară : introducerea în producție 
de noi materii prime agroalimentare — 
concentrate proteice, produse de biosin- 
teză, concentrate de vitamine naturale și 
de sinteză, fructe din flora spontană ; 
creșterea gradului de prelucrare a materii
lor prime, în condițiile ridicării' valorii 
alimentare a produselor ;

— îmbogățirea gamei sortimentale de 
semipreparate și produse gata preparate, 
cu calități superioare și în gramaje dife
rențiate, pentru ușurarea muncii de pre
gătire a meniurilor in gospodărie și pro
movarea în consum a unor produse echili
brate nutrițional ;

— creșterea producției de alimente die
tetice și diversificarea structurii sortimen
tale a acesteia, corespunzător unor regi
muri alimentare recomandate pentru dife
rite vîrste și afecțiuni ;

— extinderea producției- și promovarea 
de noi sortimente pe bază de lapte, fructe, 
legume, cereale, came, destinate alimen
tației copiilor ;

— dezvoltarea producției de adaosuri 
naturale, de gust, aromă și culoare, care 
să le înlocuiască pe cele sintetice și să 
asigure calități gustative îmbunătățite pro
duselor alimentare ; .

— mărirea gradului de stabilitate a pro
duselor alimentare, prin introducerea me
todelor moderne de conservare, condițio
nare, transport și depozitare, extinderea 
și perfecționarea lanțului frigorific de la 
producător la consumator ;

— dezvoltarea în unitățile din industria 
alimentară a prestărilor pentru prelucra
rea și industrializarea unor resurse agri
cole ale producătorilor (semințe oleagi
noase, 6feclă de zahăr, carne, cereale 
etc.) ;

— crearea de unități cu capacități mici, 
amplasate în zonele de producție sau în 
apropierea locurilor de desfacere, pentru 
aprovizionarea populației cu produse 
proaspete de consum curent — din lapte, 
carne, cereale, legume, fructe ;

— extinderea preambalării, îmbunătă
țirea ' calității ambalajelor de conservare, 
protecție și prezentare a produselor ali
mentare, în condiții de maximă igienă, 
asigurindu-se menținerea însușirilor cali
tative și nutriționale ale acestora, precum 
și o mai bună informare a consumatorilor 
asupra conținutului și modului , lor de uti
lizare.

In concordanță cu cerințele îmbunătăți
rii consumului alimentar al populației, se 
acționează în actualul cincinal pentru mă
rirea potențialului productiv al agricultu
rii, dezvoltarea și modernizarea în conti
nuare a industriei alimentare, utmînd ca 
la toate produsele de bază să se realizeze 
creșteri însemnate.

în vederea sporirii producției de carne 
și produse din came, o atenție deosebită 
se va acorda măririi greutății medii a ani
malelor, concomitent cu extinderea creș
terii porcilor cu un conținut mai redus de 
grăsime ; se va intensifica participarea 
gospodăriilor populației la formarea resur
selor de came din toate speciile. Va fi 
dezvoltată producția de preparate din car
ne, proaspete și de sezon, de preparate și 
semipreparate culinare din came in ames
tecuri variate cu ■ legume, paste făinoase 
și alte derivate din cereale, asigurindu-se, 
totodată, o proporție judicioasă intre pro
teine și grăsimi.

Producția din lapte și derivate din lapte 
va spori pe baza creșterii efectivelor de 
animale și a producției acestora. Se va 
asigura prelucrarea superioară a materiei 
prime, punindu-se la dispoziția populației 
cantități sporite • de lapte, brinzeturi și 
produse lactate proaspete. Vor fi introduse 
in fabricație și în comerț sortimente noi 
de lapte cu un conținut diferențiat de gră
simi, de preparate lactate in amestec cu 
fructe, de creme, budinci și înghețate.

Producția de pește și produse din pește 
va înregistra oreșteri importante, o atenție 
deosebită acordîndu-se speciilor indigene. 
Prin aplicarea unor tehnologii intensive se 
va asigui-a valorificarea tuturor resurselor 
naturale ale apelor interioare, popularea 
unor canale magistrale din sistemul națio
nal de irigații, creșterea fondului de pește 
în Delta Dunării, dezvoltarea accentuată a 
producției de puiet la nivelul întregului ne
cesar, intensificarea pescuitului oceanic, 
valorificarea peștelui indigen,'îndeosebi in 
stare proaspătă.

Producția de uleiuri și grăsimi comestibile 
va satisface integral cerințele de consum 
științific determinate, concomitent cu îm
bunătățirea raportului dintre grăsimile ve
getale și cele animale. Se vor crea noi sor
timente de margarină și uleiuri comestibile 
cu un grad mai ridicat de rafinare și de 
conservabilitate.

Producția de zahăr și produse zaharoase 
se va dezvolta corelat cu nevoile de consum 
științific fundamentate. La zahărul din 
sfeclă se vor adăuga și alte substanțe dulci 
— glucoza, dextroză, fruetoză, biomalț — 
obținute din cereale și cartofi. Calitatea 
produselor zaharoase se va îmbunătăți prin 
introducerea de noi sortimente cu un con
ținut echilibrat in glucide, lipide, proteine 
și vitamine, asigurindu-se gustul specific.

Producția de pîine și alte produse din 
cereale se va dimensiona corespunzător ce
rințelor de îmbunătățire a structurii consu
mului populației, urmînd să se realizeze în 
continuare diversificarea produselor de pa
nificație, creșterea ponderii sortimentelor 
din făină intermediară, majorarea produo- 
ției-de paste făinoase, biscuiți și produse de 
patiserie, precum și producerea de noi sor
timente de panificație în gramaje mai mici, 
cu durată de prospețime prelungită, de 
produse proteinizate, hipoglucidice și vita- 
minizate.

Producția de legume, leguminoase și pro
duse din legume va spori substanțial la 
toate culturile, asigurind nevoile populației 
și consumul în stare proaspătă pe o perioa
dă cît mai îndelungată în cursul anului. Se 
va diversifica sortimentul de conserve de 
legume, iar pentru menținerea în cît mai 
mare măsură a valorii alimentare inițiale a 

legumelor, acestea urmează să fie păstrate 
in stare proaspătă, in silozuri în pămînt și 
în depozite, precum și prin conservarea lor 
prin diferite forme economicoase.

Producția de fructe și produse din fructe 
se va extinde și diversifica, concomitent cu 
valorificarea lor in stare proaspătă și in
dustrializarea sub formă de gemuri, dulce
țuri, compoturi, sucuri și băuturi răcoritoa
re. O atenție deosebită se va acorda îmbu
nătățirii condițiilor de recoltare, manipu
lare, păstrare și prezentare a legumelor și 
fructelor, pe tot circuitul de la producție la 
consum.

2. în orientarea populației spre o alimen
tație științifică un rol însemnat revine co
merțului socialist, care va acționa pentru ;

— asigurarea unui fond de marfă într-o 
gamă de produse agroalimentare care sâ 
permită, pentru întreaga populație, reali
zarea echilibrului nutrițional,' științific 
determinat. La dimensionarea volumului și 
structurii fondului de marfă se vor lua în 
considerare structura pe ocupații a popu
lației, sezonalitatea consumului și cumpă
rărilor, precum și deprinderile de alimen
tație din diferitele zone ale țării, corelat cu 
cerințele autoconducerii și autoaprovizionă
rii teritoriale ;

— dezvoltarea rețelei comerțului cu 
mărfuri alimentare potrivit netesității reali
zării unui consum echilibrat, asigurindu-se 
profilarea și specializarea cojespunzătoare 
a unităților de desfacere, precun
țiile pentru păstrarea calități ; 
Se vor realiza acțiuni sistem;ti< 
movare în consum a produselar 
tice, pentru copii și alte catejoi 
sumatori, urmînd să fie puse la 
cumpărătorilor informații cit mă 
și in forme variate asupra cara» 
acestora ;

— adaptarea operativă a rețele 
cere la cerințele extinderii corn 
mărfurilor agroalimentare in stair
tă, preambalate și porționate diversificat, 
pentru circulația rapidă și eficientă a pro
duselor pentru îmbunătățirea servirii cum
părătorilor. ■'

3. în înfăptuirea prevederilor prezentului 
program, sarcini importante revin alimenta
ției publice și unităților de consum colectiv, 
care trebuie să acționeze pentru:

— asigurarea în condiții mai bune a ali 
mentației la locul de muncă, dezvoltîndu-se 
corespunzător rețeaua de cantine, microcan- 
tine și bufete ;

— extinderea servirii zilnice a meniurilor 
calde pentru preșcolari, școlari și studenți, 
prin cantinele din unitățile de învățămint 
și unități din rețeaua de alimentație pu
blică ;

— îmbunătățirea rețetelor de fabricație a 
preparatelor culinare existente și elaborarea 
de noi rețete cu respectarea cerințelor ali
mentației științifice, asigurindu-se un con
sum sporit de legume și fructe, paste făi
noase, orez, produse lactate, ouă și pește ;

— stabilirea de meniuri diferențiate pe 
tipuri de. unități de alimentație publică și

■ de consumuri colective, pe categorii de 
populație, in raport de vîrstă și efort fizic, 
precum și în funcție de sezon. Vor fi pro
movate preparatele culinare din bucătăria 
tradițională românească și specifice diferi
telor zone ale țării ;

— amplasarea noilor unități de alimen
tație publică în apropierea întreprinderi
lor, pe platforme industriale, pe artere a- 
glomerate, în piețe, precum și folosirea in
tensivă a spațiilor de producție și servire;

— utilizarea unor mijloace variate și efi
ciente de informare a consumatorilor pri
vind structura nutrițională a preparatelor 
culinare realizate și oferite în unitățile de 
alimentație publică și de consum colectiv.

4. Caracterul dinamic. în continuă schim
bare, al nevoilor de consum alimentar al 
populației impune dezvoltarea corespunză
toare a cercetării științifice în următoarele 
direcții:

a) în domeniul nutriției
— intensificarea cercetărilor privind ni

velul și structura alimentației populației, pe 
zone geografice, categorii de vînstă și pro
fesii, pentru a identifica diferitele abateri 
alimentare și a fundamenta măsuri de in
fluențare favorabilă a comportamentului 
de consum al populației. Se vor realiza 
cercetări inter și pluridisciplinare, printr-o- 
continuă dezvoltare a colaborării între 
unitățile de cercetare științifică medic: e. 
din agricultură, industrie alimentară ji 
comerț;

— determinarea stării de nutriții; pe 
ferite grupe de populație, concomitent îu 
perfecționarea metodelor și tehnicilor de 
depistare precoce a tulburărilor ,'de nu
triție ;

— îmbunătățirea metodelor de control a 
stării de igienă a produselor alimentare. în 
vederea prevenirii bolilor provocate de fo
losirea unor alimente necorespunzătoare;

— determinarea științifică a valorii nu
tritive a produselor alimentare obținute 
din noi surse de materii prime sau prin â- 
plicarea de tehnologii noi;

— adaptarea permanentă a cerințelor de 
alimentație științific determinate la evo
luția și mutațiile demografice și socio- 
profesionale din tara noastră, în strînsă 
legătură cu resursele agroalimentare;

— elaborarea unor modalități noi. mai efi
ciente. de educație sanitară și de influen
țare în sens favorabil a comportamentului 
alimentar al populației.

b) în domeniul agriculturii
— aprofundarea și amplificarea cercetă

rilor de genetică, fiziologie și biochimie, 
pentru crearea de noi soiuri de hibrizi do 
cereale, plante tehnice, legume și fructe, 
cu calități tehnologice îmbunătățite și cu 
conținut ridicat în substanțe nutritive;

— orientarea cercetărilor în domeniul 
creșterii animalelor spre obținerea de rase 
care să realizeze producții superioare și cu 
un grad ridicat de eficientă;

— reducerea efectelor poluante ale ex
tinderii chimizării agriculturii asupra ca
lității produselor agroalimentare.

c) în domeniul industriei 
alimentare

— crearea de noi tipuri de produse crT 
conținut echilibrat de proteine, lipide, glu
cide, vitamine și elemente minerale care 
să asigure o mai bună satisfacere a cerin
țelor diversificate ale populației, precum 
și reducerea efortului de pregătire a ali
mentelor în vederea consumului. O atenție 
specială se va acorda realizării de noi 
produse pentru alimentația copiilor de di
ferite vîrste ;
(Continuare în pag. a IlI-a)
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— perfectionarea tehnologiilor de valo
rificare superioară a substanțelor nutritive 
din materiile prime, precum si de combi
nare și conservare a acestora ;

— crearea de tehnologii pentru produce
rea de alimente din noi surse de materii 
prime din flora și fauna tării noastre, pre
cum și pentru prelucrarea unor noi resurse 
agroalimentare;

— realizarea de noi procedee tehnologice 
care să asigure evitarea poluării chimice și 
biologice, corespunzător cerințelor igienei 
alimentare;

— perfectionarea și crearea de echipa
mente industriale adaptate tehnologiilor 
moderne de fabricație;

— elaborarea unor metode moderne de 
urmărire, control și decizie in procesele de 
producție, cu efecte favorabile asupra pa
rametrilor calitativi și nutriționali ai pro
duselor;

— perfecționarea sistemului de indica
tori nutriționali și calitativi ai produselor 
alimentare.

d) în domeniul alimentației 
publice și consumurilor 

colective
— conceperea de noi preparate culinare 

în concordanță cu cerințele alimentației 
științifice, asigurindu-se o pondere cores
punzătoare pentru legume, produse lactate, 
n”a "-'ste, paste făinoase, orez și fructe;

fecționarea tehnologiilor de prepa- 
■roduselor culinare, care să permită 
rea valorii nutritive a materiilor

.izarea de noi utilaje șl ustensile 
, adaptate specificului activității in

ucarea populației pentru realizarea alimentației 
științifice

O atenție deosebită se va acorda cunoaș
terii și însușirii de către toate categoriile 
populației a prevederilor prezentului pro
gram, formării la fiecare cetățean a de
prinderilor de alimentație științifică, fac
tor important al asigurării sănătății po
porului.

în acest scop:
1. Organizațiile componente ale Frontului 

Democrației și Unității Socialiste vor des
fășura o susținută activitate educativă pen
tru explicarea in rîndul maselor a princi
piilor și regulilor alimentației științifice, 
pentru mobilizarea acestora la înfăptuirea 
autoconducerii și autoaprovizionării terito
riale. pentru creșterea răspunderii fiecărui 
cetățean în realizarea alimentației sale și a 
familiei, pentru gospodărirea cu chibzuință 
a produselor și pentru lichidarea risipei de 
orice fel.

Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România, consiliile teritoriale și comitetele 
sindicatelor ‘ din întreprinderi și instituții 
vor organiza sistematic, pe' tema alimenta
ției științifice, dezbateri în grupele sindi
cale și căminele muncitorești, simpozioane, 
colocvii, lectorate și alte activități educative 
în cadrul cluburilor muncitorești și univer
sităților cultural-științifice din întreprinderi. 
Presa sindicală, propaganda vizuală și sta
țiile de radioamplificare, formațiile artistice 
de amatori vor fi orientate să susțină și să

alimentația publică. în scopul îmbunătăți
rii calității preparatelor culinare și al creș
terii productivității muncii în laboratoare 
și bucătării, 1

5. Pentru cunoașterea și aplicarea uni
tară a cerințelor alimentației științifice a 
populației, o condiție de bază o constituie 
pregătirea și perfecționarea profesională a 
personalului muncitor din toate sectoarele 
de activitate cărora le revin sarcini în acest 
domeniu.

In liceele și școlile profesionale cu pro
fil agricol, de industrie alimentară, de co
merț și alimentație publică, precum și in 
liceele sanitare, programele de învățămînt 
vor asigura însușirea cunoștințelor de bază 
privind: principiile alimentației științifice 
a populației; valoarea nutritivă a alimen
telor și modalitățile de menținere a aces
teia; tehnologiile de producere, prelucrare, 
conservare, depozitare, transport și comer
cializare care asigură păstrarea calităților 
nutritive și igienice ale produselor agro
alimentare; prevenirea contaminărilor chi
mice și biologice ale alimentelor.

în învătămîntul superior agronomic, de 
industrie alimentară, și comerț, precum și 
la facultățile și specializările de biologie, 
biochimie, chimie, medicină, stomatologie, 
farmacie și educație fizică se vor îmbu
nătăți programele de învătămînt, corespun
zător necesității dobindirii cunoștințelor 
privind alimentația științifică a populației 
și igiena alimentelor. Viitorii profesori, în
vățători și educatori vor fi pregătiți pen
tru a promova în rîndul preșcolarilor, ele
vilor și studenților principiile și regulile 
unei alimentații echilibrate, fundamentată 
științific.

în cadrul programelor de perfecționare a 
pregătirii profesionale a personalului mun
citor din agricultură, industria alimentară, 
comerț, alimentație publică și din rețeaua 
de ocrotire a sănătății se vor include și 
extinde cursuri referitoare la alimentația 
știirfțifică a populației.

V

popularizeze cerințele alimentației științi
fice, să combată tendințele de supraali- 
mentație și consum necorespunzător.

Comitetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România și Con
siliul Național al Organizației Pionierilor, 
organele și organizațiile de copii ,și tineret 
vor desfășura o permanentă activitate de 
explicare a principiilor alimentației știin
țifice și de formare, in rîndurile tinerilor, a 
unui comportament corect în consumul ali
mentar. Aceste probleme vor fi dezbătute și 
in cadrul activităților organizate de consi
liile tinerelor fete. în scopul însușirii unor 
temeinice cunoștințe privind structura și 
conținutul alimentației științifice, igiena a- 
limentară și modul de preparare a alimen
telor.

Consiliul Național al Femeilor, comitetele 
și comisiile femeilor vor organiza in cadrul 
cluburilor „Femina", lectoratelor pentru fe
mei, cercurilor de educație socialistă, clu
burilor din întreprinderi, caselor de cultură, 
căminelor culturale acțiuni politico-educa
tive pe teme privind alimentația științifică, 
rolul femeilor în promovarea acesteia în 
rîndul tuturor categoriilor populației și în 
primul rind în propria familie.

Pentru cuprinderea maselor largi de fe
mei în activitățile educative privind ali
mentația științifică, comitetele femeilor. îm

preună cu sindicatele, organizațiile de tine
ret și organizațiile democrației și unității 
socialiste vor organiza, în fiecare întreprin
dere și instituție, precum și pe cartiere, 
străzi, blocuri de locuințe și grupe de case, 
cercuri permanente „Femeia și căminul'1.

Comitetele județene, municipale, orășe
nești și comunale ale femeilor vor organiza 
Schimburi de experiență, demonstrații prac
tice, expoziții culinare, vizite la cele mai 
bune gospodine, întîlnirl între femei și spe
cialiști din domeniul sănătății și agricultu
rii. De asemenea, se vor edita materiale de 
propagandă, iar în publicațiile destinate fe
meilor vor fi consacrate rubrici permanente 
pe probleme privind alimentația științifică.

Societatea de Cruce Roșie’ va participa, 
alături de celelalte organizații de masă și 
obștești, la răspîndirea cunoștințelor privind 
alimentația științifică prin organizarea de 
cursuri de inițiere și concursuri de masă, 
precum și editarea de materiale de popu
larizare.

2. Ministerul Educației și învățămîntuluî, 
organizațiile de copii, tineret și femei vor 
lua măsuri pentru educarea preșcolarilor, 
elevilor și studenților în spiritul principiilor 
alimentației științifice, pentru însușirea de 
către aceștia a unor temeinice cunoștințe 
privind valoarea nutritivă a diferitelor ali
mente, regulile de igienă alimentară, avan
tajele consumului cumpătat pentru menți
nerea sănătății și dezvoltarea armonioasă a 
organismului. La toate ciclurile de învătă
mînt se vor revedea programele și manua
lele care au tangență cu aceste probleme, 
în timpul afectat practicii în producție, cît 
și in cadrul cercurilor și al altor acțiuni or
ganizate în afara programului de învătămînt 
se vor extinde activitățile de educare a ti
neretului în spiritul alimentației ne prin
cipii științifice.

în cadrul lectoratelor cu părinții și al co
mitetelor de părinți de pe lingă grădinițe 
și școli se vor organiza, cu participarea 
specialiștilor, dezbateri pe probleme pri
vind : consumul alimentar, munca și odihna 
copilului, aplicarea cerințelor unei alimen
tații echilibrate în funcție de vîrsta și ce
rințele.specifice ale copiilor și tinerilor.

3. Consiliul Culturii și Educației Socialiste 
va asigura editarea unor lucrări de popu
larizare și litera.r-artistice, realizarea de 
diapozitive, filme documentare și științifice 
privind roiul alimentației echilibrate în 
menținerea și promovarea sănătății.

Așezămintele culturale, casele de cultură, 
căminele culturale și cluburile, universită
țile cultural-științifice vor organiza expu
neri, dezbateri,- simpozioane, cursuri de ini
țiere și alte manifestări menite să popu
larizeze cerințele științifice de consum ali
mentar. să contribuie la înțelegerea de că
tre toți locuitorii âe la orașe și sate a im
portanței și respectării lor și la combaterea 
efectelor negative ale unui consum neco

Greutatea medie recomandată medical 
BĂRBAȚI

Tajța vîrsta în ani
cm 15—16 17—19 20—24 25—29 30—39 40—49 50—59 60—69
153 44,9 51,7 - 55,7 58,4------ 59,7 61,1 62,0 60,7
154 45,6 52,1 56,2 58,9 60,3 61,6 62,5 61,2
155 46,3 52,6 56,7 59,5 60,8 62,2 63,1 61,7
156 47,2 53,2 57,2 60,0 61,3 62,7 63,6 62,2
157 48,1 53,7 57,8 60,5 61,9 63,2 64,1 62,8
158 49,0 54,3 58,4 61,2 62,5 63,9 64,7 63,3
159 49,9 55,1 59,1 61,9 63,2 64,6 65,2 63,9
160 50,8 55,8 59,9 62,6 63,9 65,3 65,8 64,4
161 51,7 56,5 60,6 63,1 64,7 66,0 66,5 65,1

respunzător. în același scop, se va intensi
fica activitatea brigăziloi’ științifice, prin 
organizarea de întîlniri cu cetățenii de la 
opașe și sate, iar bibliotecile publice vor 
stimula lectura cărților de educație alimen
tară și vor organiza expoziții, recenzii și 
prezentări de cărți cu acest profil tematic.

4. Presa, radioul și televiziunea își vor 
alcătui planuri proprii de acțiuni de lungă 
durată in sprijinul educației pentru o ali
mentație științifică, popularizînd prin 
articole și emisiuni prevederile prezentului 
program. Se vor realiza rubrici speciale, ar
ticole, dezbateri, mese rotunde, convorbiri 
cu medici și alți specialiști privind alimen
tația corectă, . bazată pe criterii științifice.

Publicațiile și emisiunile care se adre
sează femeilor, tinerilor, cadrelor didactice 
vor cuprinde teme menite să ajute familia 
și școala în promovarea unei comportări 
chibzuite și a autoconducerii în alimentație. 
Vor fi popularizate rețetele culinare care au 
în vedere diversificarea alimentației și 
realizarea unui echilibru între diferitele ca
tegorii de alimente, atît în consumul fami
lial. cît și în cantine și unități de alimen
tație publică.

întreaga activitate de educare a popu
lației pentru o alimentație științifică se va 
desfășura sub îndrumarea și cu sprijinul 
de specialitate al Ministerului Sănătății.

★
Programul de alimentație științifică a 

populației implică o preocupare sporită din 
partea Comitetului de Stat al Planificării, 
Ministerului Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Ministerului Comerțului Inte
rior, Uniunii Centrale a Cooperativelor de 
Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfuri
lor și a consiliilor populare județene pen
tru crearea condițiilor necesare producerii, 
prelucrării și vînzării către populație a pro
duselor agroalimentare corespunzător ce
rințelor științific determinate.

Răspunderi importante revin, de aseme
nea, Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerului Industriei de Ma- 
șini-Unelte, Electrotehnică și Electronică, 
Ministerului Industriei Chimice. Ministeru
lui Economiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, Ministerului Industriei Ușoare, 
care, în cadrul profilului lor de activitate, 
trebuie să pună la dispoziție echipamen
tele tehnice și materialele cerute de pro
ducerea și prelucrarea superioară a resurse
lor agroalimentare, de practicarea unui co
merț modem și civilizat.

Organele și organizațiile de partid, orga
nele centrale și locale ale puterii de stat 
vor acționa cu, fermitate pentru înfăptuirea 
integrală a prevederilor programului de ali
mentație științifică, pentru ridicarea necon
tenită a nivelului de trai, a calității vieții 
întregului nostru popor.

ANEXA

Talia 
cm 15—16 17—19 20—24

vîrsta

25—29

în ani

30—39 40—49 50—59 60—69

162 52,6 57,2 61,3 63,7 65,4 66,7 67,2 65,8
163 53,5 58,0 61,9 64,2 66,1 67,5 67,9 66,6
164 54,4 58,7 62,5 64,8 66,8 68,2 68,6 67,3
165 55,3 59,4 63,0 65,3 67,5 68,9 69,4 68,0
166 56,1 60,1 63,5 66,0 . 68,2 69,6 70,0 68,7
167 57.0 60,8 64,1 66,7 68,9 70,3 70,8 69,4
168 57,9 61,6 64,6 67,3 69,7 71,1 71,5 70,2
169 58,8 62,2 65,1 67,9 70,4 72,0 72,4 71,1
170 59,7 62,9 65,7 68,4 71,1 72,9 73,3 72,0
171 60,6 63,6 66,4 69,1 71,8 73,6 74,1 72,7
172 61,5 64,3 67,1 69,8 72,5 74,3 74,8 73,4
173 62,4 65,1 67,8 70,5 73,2 75,0 75,5 74,2
174 63,3 65,8 68,5 71,2 73,9 75,8 76,2 75,1
175 64,2 66,5 69,2 71,9 74,7 76,5 76,9 76,0
176 64,9 67,2 69,9 72,6 75,5 77,3 77,8 76,9
177 65,7 67,9 70,6 73,4 76,4 78,2 78,7 77,8
178 66,4 68,6 71,4 74,1 77,3 79,1 79,6 78,7
179 67,1 69,3 72,1 74,8 78,0 79,8 80,5 79,5
180 67,8 70,1 72,8 75,5 78,7 80,5 81,3 80,4
181 68,5 70,9 73,6 76,3 79,5 81,3 82,2 81,3
182 69,2 71,8 74,5 77,2 80,4 82,2 83,1 82,2
183 70,0 72,7 75,4 78,1 81,3 83,1 84,0 83,1
184 70,9 73,4 76,1 79,0 82,0 83,8 84,7 84,0
185 71,7 74,1 76,8 79,9 82,7 84,5 85,4 84,9
186 72,6 74,8 77,5 80,8 83,5 85,3 86,2 85,8
187 73,5 75,5 78,2 81,7 84,4 86,2 87,1 86,7
188 74,4 76,2 79,0 82,6 85,3 87,1 88,0 87,6
189 75,3 76,9 79,7 83,3 86,2 88,0 88,9 88,5
190 76,2 77,7 80,4 84,0 87,1 88,9 89,8 89,4
191 77,1 78,4 81,0 84,7 88,1 89,9 90,8 90,3
192 78,0 79,1 81,5 85,4 89,2 91,0 91,9 91,4
193 — 79,8 82,1 86,2 90,2 92,0 92,9 92,5
194 — 80,5 82,6 86,9 91,3 93,1 94,0 93,6
195 —• 81,2 83,2 87,6 92,4 94,2 95,1 94,6

FEMEI
148 44,4 453 46,6 48,9 52,4 55,6 56,9 57,8
149 44,9 45,8 47,2 49,4 52,8 55,9 57,3 58,2
150 45,4 46,3 47,7 50,0 53,1 56,3 57,7 58,6
151 46,0 46,9 48,2 50,5 53,7 56,9 58,2 58,9
152 46,5 47,4 48,8 51,0 54,2 57,4 58,8 59,3
153 47,1 48,1 49,4 51,6 54,8 57,9 59,3 59,8
154 47,9 48,8 50,1 52,1 55,3 58,5 59,8 60,3
155 48,6 49,5 50,8 52,6 55,8 59,0 60,4 60,8
156 49,3 50,2 51,3 53,2 56,3 59,5 60,9 61,3
157 50,0 50,9 51,9 53,7 56,9 60,0 61,4 61,9
158 50,6 51,5 52,4 54,3 57,4 60,6 62,1 62,5
159 51,1 52,1 53,0 54,8 58,0 61,1 62,8 63,2
160 51,7 52,6 53,5 55,3 58,5 61,7 63,5 63,9
161 52,2 53,3 54,0 55,9 59,0 62,4 64,2 64,7
162 52,8 54,0 54,6 56,5 59,6 63,1 64,9 65,4
163 53,4 54,8 55,2 57,0 60,1 63,8 65,7 66,1
164 54,1 55,5 55,9 57,7 60,7 64,3 66,4 66,8
165 54,8 56,2 56,6 58,5 61,2 64,8 67,1 67,5
166 55,5 56,7 57,3 59,2 61,9 65,5 .67,8 68,2
167 56,2 57,3 58,1 59,9 62.6 66,2 68,5 68,9
168 56,9 57,8 58,7 60,5 63,2 66,9 69,2 69,7
169 57,4 58,3 59,2 61,1 63,8 67,6 69,9 70,4
170 58,0 58,9 59,8 61,6 64,3 68,4 70,6 71,1
171 58,6 59,6 60,5 62,3 65,0 69,1 71,3 71,8
172 59,4 60,3 61,2 63,0 65,7 69,8 72,1 72,5
173 60,1 61,0 61,9 63,7 66,4 70,5 72,8 73,2
174 60,8 61,7 62,6 64,4 67,1 71,2 73,5 73,9
175 61,5 62,4 63,3 65,1 67,9 71,9 74,2 74,7
176 62,2 63,1 64,0 65,8 68,6 72,8 75,1 75,4
177 62,9 63,8 64,7 66;6 69,3 75,7 75,9 76,1
178 63,6 64,6 65,5 67,3 70,0 74,6 76,8 76,8
179 — 65,5 66,4 68,2 70,9 75,5 77,7 _
180 — 66,4 67,3 69,1 71,8 76,4 78,6
181 — 67,3 68,2 70,0 72,7 77,2 79,6 __
182 — 68,2 69,1 70,9 73,6 78,1 80,7 _
183 — 69,1 70,0 71,8 74,5 79,0 81,8 _
184 — 70,0 70,9 72,7 75,4 79,9 82,9 __
185 — 70,9 71,8 73,6 76,3 80,8 83,9 —

-----------------  La zi in AGRICULTURĂ ----------------- -

STR1NGEREA NElNTlRZIATĂ A RECOLTEI DE GRlU!
Priorități în economie:■

EHEDINȚI: Cînd organizarea este bună,
crește randamentul combinelor

i
1
1

unitățile agricole din con- 
agroindustrial Recea, ju-

Mehedinți, combinele au fost 
entrate pe ultimele suprafețe 
vate cu grju. La cooperativa 
•:olă din comuna Opri'șor. care 
:ea mai măre suprafață ocupată 
■rîu — 1 600 hectare — munca

■ st temeinic organizată pentru 
' ncolta să fie strinsă cît mai 

l epede. „înainte de a declanșa cam
pania agricolă de vară, cadrele de 
conducere și specialiștii au fost re
partizați pe ferme și formații de 
lucru — ne spune Iulian Drugă, pre
ședintele Cooperativei. Eu. de exem
plu. răspund de transportul produc
ției din cimp. Și nu este o treabă 
tocmai ușoară, deoarece într-o sin
gură zi trebuie să ajungă din lanuri 
în spațiile de depozitare între 
870—1 000 tone griu. Folosind din 
plin autocamioanele și tractoarele 
cu remorci, noi am reușit ca toată 
producția recoltată într-o zi să o 
transportăm pînă seara la locul de 
depozitare".

împreună cu președintele unită
ții parcurgem imensitatea cîmpului. 
Cele 21 de combine înaintează în la
nuri ca intr-o nesfârșită mare de 
spice. Combinerii lucrează cîte 
14—15 ore pe zi. Descărcarea pro
ducției se face din mers. Timpul 
ciștigat astfel echivalează cu. recol
tarea zilnică, peste viteza planifi
cată inițial, a 22 hectare. Așa s-a 
reușit. ca pînă luni seara producția 
de griu să fie strinsă, la Oprișor. 
de pe mai bine de 1 400 hectare, ob- 
ținindu-se o producție în jur de 
5 000 kg Ia hectar. La pregătirea 
terenului și semănatul culturilor du
ble se lucrează în două schimburi, 
de zi și de noapte. Peste 600 
cooperatori eliberează terenul 
paie. Ca urmare, mai bine de 
hectare au și fost însămînțate

de 
de 

410 
cu

porumb pentru boabe, legume și 
plante furajere.

Muncă intensă și pe terenurile 
C.A.P. Drincea. Pe o suprafață de 
85 hectare — ultima din cele 585 
hectare cultivate cu griu — lucrau 
16 combine. „Chiar astăzi noi în
cheiem recoltarea — ne spune Ion 
Limban, președintele 'cooperativei, 
care coboară de pe o combină. Lu- 
crind din zori și pînă seara am reu
șit să stringem pînă la ultimul bob 
producția de griu. Luni dimineața 
cooperatorii din Vînători mai aveau 
de recoltat 89 hectare, cei din Bra
niște — 265 hectare, iar cei din Re
cea — doar 25 hectare. în cursul 
zilei de luni, recolta de pe o bună 
parte din aceste suprafețe a fost 
strinsă și transportată.

Așa cum a reieșit din analiza pe 
care a efectuat-o în cursul zilei de 
luni, 12 iulie, comandamentul jude
țean. nu in toate consiliile și unită
țile agricole din județ s-a realizat, 
în ultimele zile, viteza planificată. 
Aceasta din cauză că în multe uni
tăți activitatea din cîmp începe 
tîrziu și încetează devreme. Apar, 
de asemenea, unele defecțiuni la 
combine, se resimte lipsa unor piese 
de schimb. întrucît și în zona Me- 
hedințiului a început să plouă cu 
intermitență, comandamentul jude
țean a luat măsuri menite să 
impulsioneze ritmul acestei lucrări : 
mutarea operativă a combinelor din 
unitățile care au terminat în cele 
din zonele de centru și nord ale ju
dețului, urmărirea zilnică, pe fie
care unitate și solă în parte, a ran
damentului cu care lucrează fiecare 
combină ș.a. Pînă în seara zilei de 
12 iulie, în județul Mehedinți pro
ducția de griu a fost strinsă de pe 
56 ....... .................... .la sută din suprafața cultivată.

Vlrqiliu TĂTARU 
corespondentul „Scînteii

GIURGIU: Secerișul avansează, dar întîrzie
însămînțarea

Se spune că recoltarea orzului 
este o repetiție generală dinaintea 
campaniei de stringere a griului, 
în județul Giurgiu, această repeti
ție s-a desfășurat în bune condiții, 
întreaga recoltă a fost strinsă la 
timp și fără pierderi și, după cum 
ne-a spus inginerul Gheorghe 
Nițu, directorul direcției agricole

culturilor duble
județene, s-a obținut o producție 
bună, media pe județ fiind de pes
te 4 000 kg la hectar. S-a trecut 
apoi operativ la recoltarea griului 
și, concomitent, la stringerea fura
jelor, pregătirea terenului și semă
natul culturilor duble.

Pînă in seara zilei de 12 iulie, în 
județ griul a fost recoltat de pe

36 250 hectare, reprezentînd 60 la 
sută din suprafața cultivată. Și 
aceasta în condițiile cînd, in ulti
mele zile, în majoritatea localități
lor județului a plouat și, ca ur
mare, ritmul’ a încetinit mult. Dacă 
ținem însă seama de data la care 
a început recoltarea griului, de 
dotarea tehnică și mai ales de pro
gramele pentru realizarea unei vi
teze zilnice corespunzătoare, putem 
repeta concluzia la care a ajuns 
luni comandamentul județean pen
tru agricultură — anume că sta
diul lucrărilor este mult sub posi
bilitățile unităților agricole. Și ă- 
ceasta datorită nu numai timpului 
instabil. Din cele 1 142 combine din 
dotare funcționează numai 1080, dar 
nici acestea nu sînt folosite la în
treaga capacitate.

Dintr-o comparație între ceea ce 
s-a recoltat in consiliul agroindus
trial Ghimpați (consiliu cu rezul
tate bune pînă în prezent la strin
gerea griului) și în alte consilii 
din județ, rezultă că, în acestea 
din urmă, mașinile și oamenii au 
strins producția de pe aproxima
tiv 60 la sută din suprafața stabi
lită în graficele zilnice. în consi
liul agroindustrial Vedea, la Gău- 
jani și Malu, în fiecare zi multe 
combine necesită reparații chiar în 
lan. Cîteva zile la rînd, la I.A.S. 
Mihăilești combinele au intrat în 
lanuri abia după ora prînzului, in- 
vocindu-se căderea cîtorva stropi

de ploaie. Lipsurile de la I.A.S. 
Mihăilești nu sint singulare. De
altfel, în ansamblu, unitățile agri
cole de stat, în pofida dotării teh
nice și a experienței oamenilor, se 
situează, în ce privește stadiul re
coltării griului, sub realizările uni
tăților cooperatiste.

Există un mare decalaj între re
coltare și însămînțarea culturilor 
duble. Suprafața totală de pe care 
au fost strinse orzul, griul ș.a. în
sumează 68 520 hectare, din care 
doar 50 250 hectare au fost elibe
rate de paie si numai 37 la sută din 
suprafața prevăzută în plan s-a în- 
sămînțat cu culturi duble. Lucrin- 
du-se în acest ritm, cum va fi în
deplinit programul de însămînțare 
a culturilor duble, care prevede ca 
acestea să ocupe peste 75 000 de 
hectare ? O situație necorespunză
toare există la semănatul legume
lor în cultură dublă. Dintr-un pro
gram de peste 4 000 hectare s-au 
realizat pînă în prezent 670 hec
tare. Este de așteptat ca măsurile 

-întreprinse de comandamentul ju
dețean pentru agricultură să mo
bilizeze puternic pe mecanizatori, 
cooperatori, oe specialiști si ca
drele de conducere din unitățile ră
mase în 
cutarea 
de vară.

urmă Ia seceriș și la exe- 
celorlalte lucrări agricole

Petre CRISTEA
corespondentul „Scînteii11^

Ora 5.30 dimineața. La una din in
trările în subteran ale Exploatării 
miniere Leșu Ursului minerii își iau, 
în ordine, lămpile, măștile și măr
cile (legitimațiile), după care urcă 
in trenulețul care ii va duce în 
adîncuril® munților la locurile de 
muncă. La fel se procedează la toate 
intrările in subteran. Un moment o- 
bișnuit la începutul fiecărei zi.le de 
muncă și, totuși, un moment cu sem
nificație aparte.

— Anul trecut se înregistrau 
multe absente nemotivate'. ne spune 
tovarășul Vasile 
ședințele comite-, 
tului sindicatului. 
Actele de indisci
plină erau destul 
de numeroase si 
începeau chiar de 
la intrarea în 
schimb^ De aceea, 
din luna ianuarie 
am introdus asa- 
numitul dublu 
pontaj general la 
toate intrările în 
mine. Muncitorul 
trebuie 
gura 
pentru 
înainte 
ge în 
lampa, 
masca, 
trebuie 
acolo, 
acum la „lămpărie". Știți 
opus acestui sistem? Spre 
derea noastră, chiar unii ___
Unul dintre ei a și fost sancționat.

— A fost singura măsură luată 
pentru reducerea numărului de ab
sențe nemotivate ? 1

— Am desfășurat, concomitent, și 
o intensă muncă educativă, apelînd 
la calcule concrete, prin care am de
monstrat cît pierde un miner dacă 
lipsește nemotivat o zii,. Apoi, toți 
cei care lipseau au fost puși in dis
cuția colectivului. La unii le-am 
trimis și scrisori acasă, la familii, 
în același timp, am organizat întâl
niri ale minerilor cu familiile lor la 
Căminul cultural din, Ostra și la 
Casa de cultură din Broșteni, unde 
problema principală pusă în discu
ție a fost tocmai aceea a compor
tării la locul de muncă. Concomi
tent, am luat o serie de măsuri pen
tru mai buna organizare a muncii 
în subteran. Aș aminti, printre al
tele, de înființarea unor brigăzi 
complexe, mai mari. în care oame
nii să poată fi mai bine folosiți. Ast
fel Petre Moraru, șeful unei brigăzi 
fruntașe, formată din 16 oameni, a 
preluat și pe ortacii din brigada lui 

"Vasile Budeanu. care nu. era la fel 
de bun organizator al producției și 
al muncii. Acum, in fruntea brigă
zilor au rămas cei mai buni oameni :

Vărvăroiu, pre-

Petre Moraru. cum spuneam. Tudor 
Jenicâ, Dumitru Smărăndeanu. loan 
Nichita, Jenicâ Hoidrag. Nicolae 
Pascal, Dumitru Budacov și alții.

Evident, cea mai bună unitate de 
măsură pentru oportunitatea și efi
cienta acțiunilor întreprinse o con
stituie rezultatele obținute. Iar aces
tea nu au întârziat să vină. Astfel, 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. în acest an numărul absen
țelor nemotlivate s-a redus cu 59 Ia 
sută, indicele de utilizare a timpului 
de muncă sporind substanțial. Ca ur
mare. după șase luni s-a re'alizat o

LAEXPLOATAREA MINIERA LEȘU

o instalație de perforare a găurilor 
de lungime medie. în total vom rea
liza trei asemenea instalații și cu 
încă două pe care le vom primi se 
va asigura perfecționarea sistemului 
de exploatare cu sumare în sub
etaje.

Rezultatele obținute se datoresc in 
egală măsură și felului cum ș-a ac
ționat pentru creșterea, gradului de 
mecanizare a operațiunii de încăr
care și scoatere a minereului din 
subteran. Prin exploatarea și Între
ținerea corespunzătoare a mașinilor 
de încărcat și reducerea timpului de 

staționare pentru 
revizii s-a reușit 
ca.URSULUIPrin creșterea productivității muncii, 25000 tone minereu

să vină Ia
tunelului

a-si lua.
de a mer-
subteran. ---------------------
marca și
iar la ieșirea din schimb 
să le predea, personal, tot 
Practic, prezenta

peste plan
în

se face 
cine s-a 
surprin- 
maiștri.

productivitate a muncii în abataje 
de 4,27 tone minereu pe post, față 
de 3.9 tone.pe post-cît a fost plani
ficat. Printre fruntașii întrecerii pe 
acest an se numără brigăzile con
duse de Ștefan Jancă. Viniuc Bara, 
Cornel Drăgoi, care au extras peste 
plan 1 889 tone. 1 576 tone și. respec
tiv. 1 236 tone minereu.

întărirea disciplinei. mai buna or
ganizare a muncii reprezintă însă 
numai o parte d!in> căile prin care 
am acționat pentru creșterea pro
ductivității muncii, ne spune tova
rășul Florin Andriescu, director ad
junct al exploatării miniere. în ul
tima perioadă am introdus sau ex
tins metode de exploatare de mane 
randament. Numai prin extinderea 
exploatării cu surpare în subetaje 
de la 35,61 la sută în 1981 la 40 la 
sută în acest an am obținut în plus 
10 200 tone minereu extras. Alte 
4 700 tone minereu peste plan s-au 
realizat ca urmare a extinderii unor 
tehnologii modeme : descendentă cu 
surpare și ascendentă ou rambleu cu 
felii suprajnălțate. în continuare, 

. vrem ca la metoda de exploatare cu 
surpare în subetaje să mărim sub- 
etajui de la 3 metri la 6 metri. An
samblul măsuriilor luate pină în pre
zent, precum și cele pe care le vom 
lua în continuare var determina 
creșterea cu 50 Ia sută a producti
vității muncii pe post. Pentru a în
lesni aplicarea noilor tehnologii am 
început să executăm prin autodotare

cat 
cît 
Tot 
îmb 
tivii 
port 
asigi 
tioni 
parc 
traducerea meca
nizării la rampe
le puțurilor 1 si 
7 (reducîndu-se 
astfel numărul 

transporturi cu 12)

iiclt

ruiant. in

oamenilor de Ia
s-au asigurat condiții pentru evacua
rea rapidă și ritmică a minereului, 
iar gradul de mecanizare a opera
țiilor de încărcare a sporit de la 79 
la sută la 83 la sută.

Eforturile mânerilor s-au concreti
zat astfel în depășirea planului pe 
primul semestru al anului cu 25 000 
tone minereu extras, ceea ce echi
valează cu 374 tone zinc, 2 784 tone 
sulf, 7 tone cupru și 244 tone 
plumb. în aceeași perioadă, costul 
unei tone de minereu extras a fost 
cu cinci lei mai scăzut față de cît 
se prevedea prin, plan, iar cheltuie
lile materiale s-au redus cu 
la 1 000 lei producție-marfă.
țațele obținute sînt cu atât mai va
loroase dacă ținem seama că 
vele au un conținut util tot mai să
rac. Prin urmărirea mai precisă a 
conturului mineralizației. extrăgind 
probe în mod sistematic din zăcă
mânt și aplicind scheme de pușcare 
în funcție de dezvoltarea filonului, 
minerii au reușit însă să reducă sub
stanțial cantitatea de sterii din mi
nereul extras. Ceea ce demonstrează 
că, muncind mai cu spori, minerii de 
la Leșu Ursului sînt hotăriți să 
muncească și mai eficient, așa cum 
a cerut tuturor minerilor secretarul 
general al partidului, la recenta ple
nară lărgită a C.C. al P.C.R.

2,3 lei 
Rezul-

rezer-

Sava BEJ1NAR1U 
Radu BOGDAN
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Un monument 
de limbă românească 'FAPTUL

Este incontestabil faptul 
că. după Congresul al 
IX-Jea al P.C.R., au avut 
loc mutații esențiale in fe
lul de a fi înțelese și re
ceptate marile valori ale 
culturii naționale. Am pu
tea afirma că, în această 
epocă, impulsionată de gin- 
direa teoretică și practică 
a secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, i s-a 
restituit culturii române 
ideea de patrie.

Această concepție fun
damentală — care unește, 
intr-o unitate inseparabilă, 
patriotismul și spiritul re
voluționar — a deschis o 
nouă și mobilizatoare per
spectivă asupra valorificării 
vestigiilor spirituale ale 
poporului nostru.

în admirabila cuvîntare 
de la cel de-al doilea Con
gres al educației politice și 
culturii socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
menționa propunerea unui 
delegat, accentuînd impor
tanța sttidierii limbii și li
teraturii române și a isto
riei naționale în cadrul sis
temului de învățămînt. Era 
reluată, propriu-zis. și con
cretizată, teza cuprinsă in 
excepționalul document 
programatic al partidului 
care este expunerea la ple
nara lărgită a Comitetului 
Central din 1-2 iunie, teză 
exprimată într-o frază de
finitorie, ca un adevărat 
memento al actualei etape 
din activitatea ideologică 
și cultural-educativă : „nu 
se poate vorbi de educație 
patriotică socialistă fără 
cunoașterea și cinstirea 
trecutului, a muncii și lup
tei înaintașilor". Se demon
strează astfel, în chip ho- 
tăritor, că socialismul nu 
reprezintă o creație artifi
cială, iscată din nimic, și, 
cu atît mai puțin, impor
tată de aiurea, ci o expre- 

- sie istoricește necesară a 
celor mai fierbinți aspirații 
ale creatorilor de bunuri 
materiale și spirituale de 
pe aceste străvechi melea
guri.

Ca o consecință firească 
a, relevării rădăcinilor 
adine patriotice ale culturii 
de azi reiese necesitatea de 
a se adopta o atitudine mai 
activă, mai angajată și mai 
plină de responsabilitate 
in valorificarea operelor 
marilor noștri scriitori, a- 
devărate „oglinzi de aur" 
— ca să folosim expresia

lui Eminescu 
riei acestui pămînt.

Este cert că, intr-un ase
menea context, conceptul 
valorificării moștenirii li- 
terar-artistice capătă sen
suri și accente noi, de care 
se cuvine să ținem seama, 
atît pentru generalizarea 
succeselor dobindite, cit și 
pentru a se conștientiza 
problemele încă nesoluțio
nate satisfăcător. Din pă
cate, așa cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
activitatea teoretică rămîne 
uneori în urma evoluției 
realității din o seamă de 
domenii. Este și cazul de

căm ideile acestora în con- 
textualitatea lor istorică, 
realizind între timpul lor 
și timpul nostru o confrun
tare dialectică, menită să 
scoată în evidență progre
sul neincetat al gîndirii 
umane.

Este cert că realizarea 
unui astfel de deziderat nu 
e un lucru ușor, fiindcă 
trebuie să se treacă dincolo 
de scheme și șabloane, să 
se aplice în 
în domeniul 
principiile materialismului 
dialectic și istoric. Cerce
tătorii Muzeului literaturii 
române fiind implicați în

mod creator, 
literaturii,

rădăcinile înfipte adine în 
pămintul țării și cei care, 
răstălmăcind dictonul antic, 
consideră 
cui unde 
bine.

Se mai 
dată, ca unele spirite pre
supus distinse să emită, in
tr-un limbaj alambicat, 
aprecieri depreciative la 
adresa specificului national, 
văzind în el un impediment 
în calea obținerii universa
lității. Acestora le vom răs
punde că cine nu apreciază 
și nu-și respectă valorile 
propriului popor nu apre
ciază și nu respectă, pro-

că patria este lo- 
le merge lor mai

întîmplă, cîteo-

Valorificarea științifică 
a moștenirii literare
o îndatorire patriotică

față, unele 
conceptului 
utilizate de peste trei de
cenii, fără a fi reanalizate 
și îmbogățite în raport cu 
procesul istoric străbătut, 
cu erorile depășite și cu 
noile orizonturi cucerite.

Un rezultat al acestor 
stări de lucruri îl constituie 
și faptul că unele puncte 
de vedere învechite, dog
matice din trecut n-au fost 
compromise în chip defini
tiv. De ce să n-o spu
nem ? — unii redactori de 
editură sau istorici literari, 
încă tributari unei inerții a 
vechilor optici, se arată de
rutați în fața problemelor 
complexe pe care le ridică 
edițiile de referință ale 
marilor noștri scriitori. Fi
rește, unele opere însem
nate, scrise cu unul sau 
mai multe secole în urină, 
conțin și aspecte contra
dictorii sau idei amendate 
de evoluția istoriei. Cum 
să procedăm atunci ? Bine
înțeles, aplicînd principiul 
receptării critice a moște
nirii literare cu toate nuan
țele ,de rigoare ; înțeleg 
prin asta că nu trebuie să 
reproșăm scriitorilor de 
acum cîteva secole că n-au 
fost marxiști, ci să expli-

Opinii de Al. OPREA

accepții ale 
amintit fiind

munca de continuare a edi
ției Operelor lui M. Emi
nescu, imi îngădui să a- 
mintesc că la unul dintre 
aceste volume aparatul cri
tic prezenta anumite nea
junsuri, care au facilitat, 
într-un fel, speculații nea
venite. Am dat acest exem
plu pentru a sublinia, o 
dată în plus, faptul că ana
lizarea problemelor valori
ficării moștenirii culturale 
depășește sfera unei discu
ții docte între specialiști, 
îmbrăcînd, în chipul cel 
mai direct, formele unei 
confruntări ideologice. Cu
noaștem cu toții și alte ca
zuri cînd, din pricină că, 
într-o seamă de probleme, 
nu ne-am formulat expli
cit propriul nostru punct 
de vedere, asta a permis 
să fie atacate și denigrate 
mari valori ale spirituali
tății naționale. Se cuvine, 
așadar, să înțelegem sub
stratul important al unor 
astfel de confruntări ideo
logice, căci în atitudinea 
față de înaintași este im
plicată atitudinea față de 
prezentul și viitorul aces
tui popor ; în raport cu in
terpretarea operei marilor 
creatori se despart, la urma 
urmelor, cei care-și simt

priu-zis, nici cultura uni
versală, care există tocmai 
prin integrarea valorilor 
fiecărei națiuni. Așa cum 
a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea 
de la plenara C.C. al parti
dului, accesul la o reală 
universalitate nu-1 au decit 
cei care reușesc să ajungă 
la „izvorul de apă vie ce 
izvorăște din pămîntul 
udat de sudoarea și sîngele 
înaintașilor". Exemplul lui 
Brâncuși sau Enescu, Emi
nescu, Sadoveanu. Arghezi 
sau Panait Istrati o dove
dește cu prisosință. In ope
rele acestor mari înaintași 
găsim pilde de supremă 
dragoste de tară, de abso
lută fidelitate față de po
por.

In lumina acestor consi
derații s-ar cuveni să in
terpretăm cu o mai mare 
gravitate criticile aduse in 
presă faptului că. în dome
niul editării autorilor cla
sici, se mai lucrează încă 
la întimplare, că unele edi
ții apar într-un ritm de 
melc, sau altele nici n-au 
fost măcar începute etc. în 
astfel de deficiente se cade 
să vedem ceva mai mult 
decît simple chestiuni de 
ordin organizatoric, fiindcă

întirziindu-se tipărirea 
unor comori de gindire și 
de simțire ale marilor scri
itori. se intirzie clipa ira
dierii sensurilor 
patriotice in 
omului contemporan.

Ar trebui, cred, să ținem 
seama, într-o 
măsură, și . de 
prin opera de 
patrimoniului 
țional ne asumăm răspun
deri nu numai față de ge
nerațiile de azi. ci si față 
de cele de mîine, de efor
turile . noastre deoinzind 
moștenirea culturală pe 
care o lăsăm viitorimii.

Este adevărat, în ultimii 
ani — ca urmare a muta
țiilor survenite in climatul 
ideologic și științific al 
țării — s-a produs un îm
bucurător reviriment și io 
domeniul edițiilor de re
ferință, un exemplu eloc
vent constituindu-1 tipări
rea ediției a doua a monu
mentalei Istorii a literaturii 
române... a lui G. Căli- 
nescu. N-avem insă dreptul 
să adoptăm o atitudine de 
automulțumire. Și cum ar 
putea să fie liniștită con
știința noastră cînd știm 
că peste nu multi ani — 
exact : șapte — se va îm
plini un veac de la moar
tea lui M. Eminescu, iar 
noi nu avem încă editate 
toate operele sale — ale ce
lui mai mare 
care l-a izvodit 
acestei țări 1

Nu de fraze 
avem, desigur, 
nici de învinuiri 
care să ne 
pe alții, 
sentimentul de adîncă res
ponsabilitate care a străbă
tut, ca un fir roșu, lucră
rile recentului Congres al 
educației politice și cultu
rii socialiste, să ne organi
zăm mai bine eforturile, în 
cadrul unui vast program 
de acțiune cu obiective și 
termene bine precizate, în- 
tr-un cuvint, să aplicăm, 
cu consecvență, și în do
meniul nostru, stilul de 
muncă științific și revolu
ționar. preconizat de secre
tarul general al partidului.

Sîntem convinși că, în 
acest fel, ne vom îndeplini 
o îndatorire fundamentală 
nu numai față de cultura 
noastră, ci și față de po
por — a cărui înaltă și ne
pieritoare expresie spiri
tuală sint operele marilor 
scriitori.

de Ion Dodu BĂLAN

lor adine 
conștiința

mai mare 
faptul că 

restituire a 
literar na-

seriitor pe 
pămîntul

retorice 
nevoie și 
facile cu 

„gratulăm" unii 
ci, insușindu-ne

In ciuda tuturor vicisitudinilor is
toriei, poporul român, manifestind 
permanent o vie conștiință de sine, 
a creat o civilizație originală și > 
cultură bogată, arătindu-se deschis 
înnoirilor, capabil să ofere patrimo
niului spiritual universal zestrea sa 
proprie de gindire. indeminare și 
simțire. lată, de pildă, la numai șase 
decenii de la celebra invenție a lui 
Gutenberg (1447) — tiparul cu carac
tere mobile — și la numai 18 ani de 
Ia apariția primei tipărituri chirilice 
la Cracovia (1490) — cum demonstrea
ză slavistul Gh. Mihăilă — țara 
noastră devine unul din primele 
centre tipografice ale Europei ră
săritene. E un eveniment cu pro
funde semnificații, care atestă voca
ția culturală a românilor, receptivi
tatea lor față de cuceririle civiliza
ției, rolul lor activ în dezvoltarea 
culturii, efortul 
lor conștient de 
a-și făuri o lim
bă literară unică, 
bogată și expre
sivă, in stare să 
întruchipeze uni
versul lor de gîn- 
duri și simțiri, 
să le definească 
identitatea na
țională. în gala
xia Gutenberg românii au creat o 
cultură înfloritoare, la nivelul celor 
mai dezvoltate și mai originale din 
Europa.

După muntenegreanul Macarie, 
care tipărește in 1508,. 1510. 1512, la 
Tirgoviște, cărți în limba slavonă, 
vine Coresi, cel ce va tipări la Tîr- 
goviște și mai ales la Brașov (1559— 
1581) 25 de cărți, dintre care 9 in 
română, primele monumente ale 
limbii noastre literare, însoțite de 
splendide prologuri și epiloguri, din 
care reies limpede grija pentru hra
na spirituală a românilor de pretu
tindeni și sentimentul unității nea
mului nostru. Activitatea lui va fi 
continuată, printre alți' ucenici, de 
fiul său „Șerban diiacu, meșterul 
mare a tiparelor", cel ce va tipări, 
împreună cu Marien diacul, intre 
14 noiembrie 1581 și 14 iunie 1582, 
Palia de la Orăștie („Și se-au în
ceput aceste cărți luna noiembrie 14 
și se-au săvîrșit in luna lu iunie 14 
[dzile] Văleato 7090". în Predoslovie 
se dă ca lună ,a terminării lucrării 
„Mesta iule, 14, în cetate în Orăștie"), ’-------  X—J—5 J- —
dași, 
deal, 
Moisi 
popul .. ......................
Hunedoarei", cu sentimentul pereni
tății actului de cultură, destinat 
„fraților români", sentiment expri
mat în nenumărate însemnări de pe 
vechile cărți românești . pe care ci
tim „Că mina va putrezi, iară slova

nu va putrezi" și „se vor pomeni 
în veci". Știm puțin despre viața 
acestor truditori ai cuvintului. dar 
acest puțin ne arată că nu e nevoie 
să știm mai mult, pentru că e sufi
cient și important că sint autorii 
Paliei de la Orăștie, autorii unui 
monument de limbă literară româ
nească. De fapt, foarte puțin știm 
și despre un autor mereu ignorat, 
deși mereu prezent în evoluția spi
ritualității 
mâh 
care 
dă,

românești : țăranul ro
din jurul Orăștiei, anonimul 
a creat acea rostire splendi- 

bogată și expresivă, ce s-a 
implicat puternic ■ și cu conse
cințe deosebit de pozitive în evolu
ția limbii române literare. Frumuse
țea limbii Paliei de la Orăștie atestă, 
în spatele ei, o 
implicit vechimea 
manilor pe aceste

(

I

I

DUPĂ 0 VIZITĂ PRIN CÎTEVA CARTIERE BRAȘOVENE, 0 ÎNTREBARE DE ACTUALITATE CULTURA
Cu ce fapte sînt „întîmpinate" noile

(Urmare (lin pag. I)

reglementări privind buna gospodărire ?

400 DE ANI 
DE LA TIPĂRIREA 

PALIEI 
DE LA ORĂȘTIE

lucrare tradusă de Mihai Tor- 
episcopul românilor din Ar- 
Ștefan Hence, Efrem Zacan, 

Pestisel și Archirie, proto- 
„varmigiei (regiunii — n. ni)

TEHNICA

DIVERS

Pentru cel care vizitează Brașovul, 
dar chiar și pentru mulți brașoveni, 
o plimbare prin cartierul Schei este 
întotdeauna reconfortantă și instruc
tivă. Și aceasta nu numai datorită 
peisajului urbanistic — cu monumen
tele istorice de o inestimabilă va
loare, cu casele în vechea arhitec
tură, ori străzile înguste și întorto
cheate cu iz medieval — cît și 
datorită bunelor rînduieli gospodă
rești statornicite aici. Ne referim la 
aspectul îngrijit și civilizat al cartie
rului. la ordinea și curățenia 
domnesc pe străzi, în curțile și 
dinile oamenilor.

— Locuitorii Scheiului — ne 
nea Dumitru Mosora, secretarul 
siliului popular municipal — 
făcut un obicei, o adevărată regulă 
de viață ca în fiecare primăvară, 
pînă în prima duminică a lunii mai. 
cînd are loc „Sărbătoarea junilor și 
a primăverii", să participe din pro
prie inițiativă la acțiunea de cură
țenie și înfrumusețare a cartierului, 
să-și repare și — atunci cînd este 
cazul — să-și zugrăvească gardul, 
poarta, casa, să măture și să spele 
trotuarul și porțiunea de stradă din 
dreptul imobilului în care locuiesc. 
Este ambiția fiecărui scheian ca lo
cuința și curtea lui să fie cît mai 
frumoase, mai curate. Cu alte cu
vinte, o serie de norme ale recent 
publicatului proiect de Lege cu pri
vire la gospodărirea localităților, 
■piriiul acestei reglementări — par
ticiparea tuturor locuitorilor la păs
trarea bunului public — sînt în 
Schei obiceiuri intrate în tradiție.

„Ar fi greșit să se înțeleagă — a ți
nut să precizeze Gh. Gal, scheian de 
baștină — că la noi casele, curțile, 
străzile sînt îngrijite numai primăva- 

'■’îff. Pentru noi. această preocupare 
este permanentă, se manifestă în tot 
cursul anului. Notabil este și faptul 
că scheienii sînt preocupați ca noii 
stabiliți în cartier să se încadreze 
într-un timp cît mai scurt în modul 
acesta de viată. în acest sens, ei își 
îndeplinesc cu eficientă rolul de 
opinie publică, rol atît de mult ac
centuat și în prevederile proiectului 
de lege supus acum dezbaterii pu
blice".

La fel ca în Schei, și în alte car
tiere. Dovadă ? Numai în primăvara 
trecută, la Brașov au fost plan
tați circa 50 000 arbori și arbuști 
ornamentali ; li se vor adăuga cir-

care 
gră-
spu- 
con- 
și-au

ca 90 000, care vor fi sădiți mai 
ales în noile cartiere si pe ali
niamentul străzii „13 Decembrie". 
Și amenajarea de spații verzi conti
nuă pe întreg cuprinsul orașului, un 
accent deosebit punindu-se și 
aspectul și „ținuta" intrărilor în 
nicipiu.

O frumusețe aparte o conferă 
orașului grădinile de legume, 
ocupă la Brașov — 
toate localitățile țării 
suprafețe în spațiile dintre 
curți și foste spații nefolosite. Au fost 
cultivate peste 8 hectare de teren, iar 
inițiativa cetățenilor a mers în acest 
an atît de departe îneît au transfor
mat în straturi pentru legume și 
fostul bazin de retenție a apelor, 
care servea pînă nu de mult drept 
groapă pentru gunoaie.

Din păcate, lucrurile nu se prezintă 
peste tot la fel. Dacă locuitorii ce
lor mai multe dintre cartierele mai 
recent construite se mîndresc cu ca
litatea lor de gospodari. 6înt și unii 
care se adaptează mai greu, sub as
pectul menținerii ordinii și curățe
niei, la rigorile impuse de convie
țuirea într-un bloc sau cartier mo
dern. Este cazul unor locatari din 
zona Pasaj — Bartolomeu. în acest 
cartier, multe din spațiile verzi, 
amenajate cu trudă și cheltuieli de 
consiliul popular, cu ajutorul unor ce
tățeni inimoși, au... dispărut ori. sînt 
pe cale de dispariție. O impresie de
loc plăcută lasă fișia de teren din- ' 
tre blocuri și terasamentul căii fe
rate. Cu cîțiva ani în urmă, aici se 
amenajase o frumoasă și odihnitoare 
zonă verde. Acum iarba a fost dis
trusă, o parte din pomi sînt rupți, 
iar cîțiva cetățeni „inventivi" și-au 
parcat mașinile pe platforma desti
nată recipienților de resturi mena
jere, aceștia fiind plasați pe... locul 
rezervat ierbii ! La fel de neplăcut 
impresionează, din acest punct de 
vedere, și unele porțiuni ale cartieru
lui „Steagul roșu" 5. Cîndva, în fața 
blocurilor 13 și 25 de pe strada 
Barbu Lăutaru se amenajaseră mici 
zone verzi extrem de plăcute ; n-au 
mai rămas din ele decît cîțiva pomi 
și cîteva bănci.

„De ce nu reamenajați aceste 
zone ?“ — l-am întrebat pe unul 
dintre locatarii blocului 25. „Nu-i 
treaba noastră, e a consiliului popu
lar" — ne-a răspuns, oarecum sur
prins de întrebare. Ciudată optică I

ne 
mu-
însă 
Ele 

ca dealtfel in 
— importante 

blocuri.

Poate că titularul ei așteaptă pune
rea în aplicare a noilor reglementări 
ca să și-o schimbe. Nu este cazul. în 
ambele aceste cartiere există nenu
mărate dovezi ale manifestării spi
ritului gospodăresc, ale participării 
locatarilor la acțiunile de bună gos
podărire. spatiile din jurul blocurilor 
fiind transformate în oaze de ver
deață și frumusețe, care n-au aștep
tat adoptarea unei legi, ci s-au in
spirat din tradițiile fructuoase de 
muncă patriotică ce și stau, dealt
fel, Ia baza noului regim legal. Este 
și cazul blocului nr. 17 de pe strada 
Rînciunicii, unde locatarii au ame
najat cu mult gust și un mic^ spațiu 
pentru 
există 
spunea pensionarul loan Marcu de 
pe Calea Bucureștiului.
mai gospodari, alții mai puțin. Dar 
tot atît de adevărat este 
rile cetățenilor, mai mici 
mari, nu sînt întotdeauna ^sprijinite 
în suficientă măsură de întreprin
derea de salubritate, care ridică cu 
mare întîrziere recipients cu restu
rile menajere. Din această 
multe hîrtii sînt luate de vînt și îm
prăștiate la distanțe mari, iar zona 
de depozitare a acestor recipienți 
oferă un aspect din cele mai neplă
cute.

Cu ajutorul deputation, al aso
ciațiilor de locatari și al întreprin
derilor, consiliul popular municipal 
inițiază numeroase acțiuni menite 
să asigure Brașovului un aspect 
cît mai îngrijit, de 
gospodărit. Dar rezultatele nu 
încă pe măsura posibilităților, a re- 
numelui de care se bucură orașul 
de la poalele Tîmpei. De aceea, este 
necesar ca eforturile municipalității 
să fie mai strîns conjugate cu cele 
ale cetățenilor, ca acțiunile între
prinse, inclusiv pe plan educativ, să 
se completeze reciproc, în interesul 
fiecăruia și al tuturor. Noile prin
cipii si norme, prevăzute în proiectul 
de Lege cu privire la obligațiile și 
răspunderile consiliilor populare, 
unităților socialiste și ale cetățenilor 
pentru buna gospodărire, întreținere 
și curățenie a localităților urbane și 
rurale, păstrarea ordinii și disciplinei 
publice, vor facilita din plin acest 
proces.

să obțină un rezultat în eprubetă sau 
in retortă pentru ca el să fie apli
cat aidoma in industrie. De-aseme
nea, un anumit lichid poate.da pro
ducții enorme în condiții de labora
tor. ceva mai mici in condiții de 

si nesemnificative atunci cînd 
aplicat pe suprafețe mari, 
științele tehnice nu există so- 
unice. Omul de știință are de 
intre mai multe variante. Fie- 
dintre aceste variante are a- 

dezavantaje. Nimic nu

seră

Iutii 
ales 
care 
vantaie si 
este perfect. Nimic nu poate fi per
fect. Orice soluție este perfectibilă.

...Fără să vreau am început să pre
zint unele elemente de cultură teh
nică generală, să arăt modul cum se 
gîndește în științele tehnice. Nu a- 
cesta este scopul acestor rinduri. Ele

se vor doar o pledoarie pentru ne
cesitatea culturii tehnice ca parte 
inseparabilă a culturii generale a o- 
mului, modern, a unei culturi teh
nice care să nu se rezume la sim
ple informații tehnice oricît de „la 
zi" ar fi ele. ci să integreze gîn- 
direa tehnică ce a stat si la baza 
morii cu făcaie si la baza giganti
celor uzine hidroelectrice moderne și 
care, independent de formele în care 
s-a concretizat, a dăinuit de-a lun
gul veacurilor întocmai cum au dăi
nuit. celebrele pînze ale lui Leo
nardo da Vinci, nemuritoarele ope
re ale lui Shakespeare și divina mu
zică a lui Beethoven.

Este, acesta, spiritul 
vator. revoluționar. în 
chemați să gîndim și să 
cuvîntarea-program a 
general al partidului.

profund no- 
care sîntem 
acționăm de 
secretarului

jocul copiilor. Desigur, 
locatari și locatari — ne

unii sint
că efortu- 
sau mai

cauză.

oraș bine 
sînt

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Chipul tînăr al Brașovului

IERI LA COSTINEȘTI A FOST INAUGURAT

„Salonul republican de grafică

satirică al tineretului"
Stațiunea tineretu

lui Costinești. cel mai 
mare centru estival de 
vacantă aflat la dis
poziția tinerilor, nu 
este, firesc.. numai un 
loc de odihnă și rela
xare. ci spațiul unei 
intense și variate acti
vități spirituale. Ulti
ma inițiativă în acest 
sens : 
„Salonului 
de grafică 
tineretului" 
doua).

Din cele 
de lucrări realizate de 
65 de participanti. co
misia de selecție a re
ținut 96, semnate de 
38 de graficieni. Prin
tre aceștia, nume no
torii (de la M. Gion 
la A. Poch, Anton 
Dragos. Octavian Co
vaci. Denes Molnar. 
N. Ionită. Gh. D. 
Constantinescu. Sorin 
Postolache), dar mai 
ales creațiile unor ti
neri. adevărate spe
ranțe pentru 
ra înflorire a 
— amatori de 
cu cele mai 
profesii, ce și-au pro
pus să se afirme la 
Costinești.

Salonul are o temă 
unitară: dezvăluirea o- 
rorilor, pericolelor unui 
război, afirmarea do
rinței de pace, formu
larea imperativului 
salvgardării păcii. A- 
ceasta este expresia 
evidentă a gîndurilor. 
a voinței tinerei ge
nerații de a se impli
ca direct, fierbinte în
tr-o problemă crucială 
cu care se 
omenirea 
care tara 
exprimă 
atît de 
eficace. Este, totodată, 
vorba explicit despre 
credința tinerilor gra
ficieni în puterea ar
tei : puterea cuvîntu- 
lui. a desenului de a 
milita Si mobiliza 
mase largi în slujba 
marilor idealuri uma
niste. așa cum o ara
tă clar creațiile lui

inaugurarea 
republican 
satirică al 

(ediția a
peste 300

necesa- 
genului 
talent, 

diferite

confruntă 
și fată de 
noastră îsi 

o atitudine 
răspicată și

Nicolae Ionită, Miron 
Dinulescu, Gh. D. 
Constantinescu. St. 
Boroș.

Numeroase expona
te previn, unele in 
tonalitate mai gravă, 
altele într-una mai 
accentuat ironică si 
grotescă, asupra oro
rilor războiului, a fap
tului că el amenință 
în cel mai înalt grad 
globul pămîntesc (So
rin Postolache), dar 
mai ales ființa uma
nă, omenirea, răpind 
în primul 
mentarul ___
existentă și împlini
re tinerelor generații 
(Al. Pecican. C. Bur
lacul. într-un desen 
original, cu un 
coloristic 
un simt al 
accentuat, 
sugerează 
zitatea.
„speciei" aparte a ce
lor ce vor să facă din 
om o curiozitate, un 
exponat de muzeu, 
Dorin Damaschin din 
Bazna previne asupra 
monstruozității perver
tirii și de fapt anulării 
marilor mituri umanis
te. Sînt dezvăluite cu 
ascuțit spirit demistifi- 
cator și salutară vio
lență a atitudinii ob
tuzitatea (R. Schmuc- 
kler). interesele ce
lor ce profită de pe 
urma cursei înarmă
rilor. latura lor male
fică. cinismul lor (Ma
riana Șerban. Leonte 
Năstase). caracteristi
ca lor de cavaleri ai 
absurdului (A. Dama- 
dlan). ipocrizia unora 
din cei ce afirmă doar 
că doresc pacea.

Virtute mai rară în 
grafica 
puține 
văluie 
flectie 
totodată îndeamnă la 
meditație individuală 
și colectivă cu privi
re la pericolul perver
tirii valorilor umane 
pe care îl implică ob
sesia înarmării, ca si

rînd 
drept

efect 
rafinat, cu 
grotescului 
Ion Barbu 
monstruo- 

cabotinismul

satirică : nu 
exponate dez- 

o sensibilă re- 
personală si

porum-
decanitează

pericolul anulării a- 
cestor valori printr-o 
nouă si fără precedent 
conflagrație. Meta
forele plastice care 
revin cel mai adesea 
sînt acelea ale muzee
lor în. care armele dis
trugerii sînt ciudate 
exponate (C. Cucoș), 
ale florilor si ale zi
dirilor amenințate si 
cea a porumbeilor. 
Variante (preveniri) 
dramatice : porumbeii 
folosiți ca pioni ai u- 
nei table de sah la 
care joacă oameni în 
uniformă ; porumbeii 
(ca si florile) meta
morfozați treptat în 
bombe si întuneric 
(N. Viziteu. Horia Cri- 
san). Varianta opti
mistă : forța omului 
de a crea si recrea pa
sărea păcii ; 
belul ce
cu aripa lui focosul 
bombei 
Iulian Pena) si sem
nifică bucuria umană 
(N. Roșiei). Acesta e 
tonul dominant al sa
lonului consacrat si 
acelor lucrări ce ara
tă superioritatea voin
ței si nobleței umane 
(C. Pavel), forța mili
oanelor de 
simpli de a 
vocea rațiunii _____
Molnar, N. Viziteu) ; 
imaginea acelui flu
viu uman în care 
naufragiază, se îneacă, 
se descompune ma
șina de foc a răz
boiului ; ori cea a 
miinilor ce curăță pă- 
mîntul de întuneric, 
asa cum se curăță un 
cartof de suprafața sa 
neagră si murdară 
(O. Covaci).

Grafica satirică a ti
nerilor din salonul de 
la Costinești se rele
vă strict implicată în 
actualitate, vivace, ac
tivă și eficientă, 
monstrînd încă o 
că tinerii sînt o 
stiintă lucidă si 
oonsabilă a cetăfii.

(St. Boros.

oameni 
imoune 

(Denes

de
dată 
con- 
res-

Natalia STANCU

lungă evoluție și 
și statornicia ro- 
meleaguri dacice ! 
Limba e a acelor 
țărani din preaj- 
ma 
din Orăștie. căci 
în 
localitatea era un 
mic oraș împrej
muit de un pu
ternic sat româ- 
nesc, cum, dealt
fel. a rămas mul
tă vreme. Cuvinte 

ca : jigănii, jumblă, gadină, sfadă, 
morhă, muiare, batăr (conj.), precum 
și numeroase l'orme fonetice, morfolo
gice și sintactice (folosite si de loan 
Budai-Deleanu — om al acelorași me
leaguri) se păstrează vii. pină as
tăzi, în limbajul țăranilor din preaj
ma Orăștiei. De la tipărirea Paliei, 
in care se folosește pentru prima 
dată cuvîntul român, din latina cultă, 
și nu rumân, cum a evoluat terme
nul prin latina populară, sărbătorim 
anul acesta 400 de ani. Atît .sesiunea 
de comunicări științifice de_la Aca
demia 
cit și 
țional 
cipat 
București și Cluj-Napoca, muzeografi 
și cercetători științifici din Sibiu, 
Alba Iulia, Oradea, Deva, Orăștie, 
activiști de partid și cadre didactice 
din localitate — au situat Ia loc de 
frunte ideea vechimii și continuității 
vieții materiale și spirituale a ro
mânilor, desfășurarea neîntreruptă, 
de-a lungul veacurilor, a muncii tu
turor fiilor acestui neam pentru' ' | 
făurirea propriei, lor civilizații, po
trivit condițiilor istorice și necesită
ților, potrivit cadrului de viață și 
istoriei pe care le-a fost dat s-o 
străbată. în șirul acestor strădanii, 
Palia este, alături de multe altele, 
un major act de cultură româneas
că, semnul intensei activități spiri
tuale, în concordanță cu cerințele 
timpului respectiv. Asemenea acte 
de cultură intră in patrimoniul de 
aur. activ, al civilizației românești, 
cinstite de urmași, prețuite cum se 
cuvine de politica noastră culturală 
de azi. în climatul ideologic de 
mare receptivitate și grijă pentru 
moștenirea culturală a trecutului, in 
atmosfera creatoare de după Con
gresul al IX-lea al partidului,* in 
amintirea Paliei (1582) s-a ridicat in 
an-ii noștri un splendid monument 
în piața orașului, datorat sculptoru
lui Adam, s-au realizat studii de' 
lingvistică și istorie literară, precum 
și o monumentală ediție științifică 
de Viorica Pamfil. în acest context., 
iun asistat la Orăștie la o remarcabi- 

' lă manifestare științifică și patrioti
că, la un adevărat model de valorifi
care creatoare a moștenirii culturale 
în spiritul principiilor partidului nos
tru, al generoaselor îndemnuri ale 
secretarului său general. în aseme
nea acte științifice și totodată pa
triotice de cinstire activă, cu mul
tiple valențe educative, trecutul, 
prezentul și viitorul se luminează 
reciproc, dezvăluindu-și raporturile 
dialectice statornicite între ele pe 
coordonatele istoriei noastre națio
nale. Din perspectiva mărețelor 
realizări ale prezentului nostru so
cialist. evocarea caracteristicilor 
culturii romane vechi, valorile ex
presive ale limbii noastre, conștiin
ța originii comune a tuturor româ
nilor, continuitatea lor neîntreruptă 
pe aceste plaiuri, unitatea lor sufle
tească în ciuda împărțirilor arbitrare 
impuse de istorie, vocația lor spre 
universalitate, creativitate și bună 
înțelegere cu toate popoarele cu 
care au venit în contact, contribuția 
lor inestimabilă la înflorirea civili
zației și culturii în centrul Europei 
constituie, laolaltă, actul major de 
legare a prezentului de trecutul din 
care ne tragem, căci, așa cum subli
nia secretarul general al partidului, 
avem o singură istorie, străbătută 
de firul roșu al luptelor și străda
niilor de emancipare socială, națio
nală, culturală, o istorie a cărei stu
diere și cunoaștere constituie o în
datorire patriotică pentru toți cei 
de azi. Și nu se poate vorbi de edu
cație patriotică, revoluționară fără 
cunoașterea profundă a istoriei, a 
trecutului de luptă al poporului, a 
strălucitelor sale creații culturale, a 
făuritorilor minunatei limbi româ
nești, păstrătoarea atitor opere me
nite să înfrunte veacurile. Manifes
tarea de la Orăștie se înscrie firesc 
în rindul actelor de stimă și prețuire 
pentru trecutul nostru istoric, pentru 
geniul creator al poporului nostru, 
pentru marile sale personalități, pen
tru masele populare care ne-au creat 
o limbă unitară, atît de bogată și de 
frumoasă, aețianînd „întotdeauna 
pentru dezvoltarea independentă, 
pentru întărirea legăturilor și senti
mentelor comune", așa cum se sub
linia în Expunerea de la plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iu
nie a. c. Avem datoria de a organiza 
și desfășura asemenea manifestări 
culturale — cum a fost și cea de la 
Orăștie — prin care moștenirea 
culturală se poate integra organic, 
firesc și creator în fluxul spiritual 
al prezentului socialist, al preocu
părilor de educare patriotică a ma
selor de oameni ai muncii.

Orăștiei si
secolul XVI

Republicii Socialiste România, 
impresionantul simpozion na- 
la Orăștie — la care au parti- 
profesori universitari de. la

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat anunță persoanele care au 
avut încheiate asigurări mixte 
de viată, la care a expirat pe
rioada pentru care au fost con
tractate. să se prezinte la uni
tățile ADAS respective pentru 
a-și încasa sumele asigurate.

Cei în cauză urmează să pre
zinte unității ADAS polița de 
asigurare și chitanța ADAS — 
pentru plata ultimei rate de 
primă.
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La iarbă verde
In sîmbăta liberă din luna 

lie, tineri din întreprinderea 
August", părinți cu copii, 
chiar și pensionari, foști lucră
tori la această 
lă industrială 
hotărît cu mic ... __ _ .........
treacă timpul împreună. Locul 
întîlnirii: stadionul „Metalul". 
Zi frumoasă, spectacol atrăgă
tor. Intre altele au asistat cu to
ții la întreceri de atletism, la un 
meci de fotbal. Deși au fost în
treceri multe, ziua la iarbă 
de s-a încheiat numai cu 
ciștigători : sănătatea și 
buna.

ver- 
doi 

voia

Satu

șosea 
care 
mai

cunoscută citade- 
bucureșteană au 

cu mare să-și pe

In calea 
flăcărilor

La I.A.S. Dorolț, județul 
Mare, în timpul unei furtuni, un 
trăsnet a provocat incendierea 
unui șopron cu fin de cea mai 
bună calitate. Deși era trecut de 
miezul nopții, cînd a izbucnit 
incendiul, la fața locului au so
sit in scurt timp, în sprijinul 
pompierilor militari, nenumărați 
oameni ai muncii de la 
I.J.G.C.L., I.J.T.L., I.T.S.A.I.A. 
Satti Mare și de la unitățile a- 
gricole de stat din împrejurimi 
care — cu buldozere, greifere, 
cu mijloace de transport — au 
reușit să smulgă flăcărilor cea 
mai mare parte a finului. Lupta 
cu incendiul, cu scoaterea fura
jelor in afară de pericol a durat 
aproape 14 ore, la capătul cărora: 
s-a putut raporta salvarea a\:F" 
tone din cele 416 tone . depozi
tate.

Un incendiu stins de fluviul de 
curaj și abnegație muncito
rească.

După faptă 
și răsplată

Revizorul tehnic Teodor Giun- 
gan de la autobaza de transpor
turi din Aiud a condus o coloa
nă de mașini la I.A.S. Aradul 
Nou. De acolo trebuia transpor
tat, la bazele de recepție, orzul 
abia recoltat. Cînd și-a încheiat 
activitatea la această unitate a- 
gricolă și se pregătea de plecare 
cu autoturismul său, 2-AB-2247, 
ce i-a trecut prin minte lui T.G.? 
S-a gîndit că n-ar fi bine să 
plece acasă cu mașina goală. A 
înfipt deci lopata în orz și a 
început să arunce in portbagaj: 
240 leg. Cînd trecea insă voios 
prin Deva a fost depistat de or
ganele de miliție cu încărcătura 
furată și a fost orientat in altă 
direcție : la justiție. De fapt, 
singur își alesese drumul la ca
pătul Căruia îl așteaptă răspla
ta. După faptă !

Braconierul
După mai multe păhărele in 

plus, lui Gheorghe Stoinea din 
Valea Mare, județul Vilcea, i-a 
venit, poftă să plece la vînătoa- 
re. Ilegală, firește, in acest se
zon. El știe cum a făcut, dar 
după o vreme i-a căzut in cita
rea armei un căprior de toată 
frumusețea. într-o secundă pă
durea s-a cutremurat de trăsne
tul armei, dar și de rușine. Om 
in toată firea, vinător nu de ieri 
de.azi, ci de... 30 de ani.'Gh. S. 
a încălcat grav legea. Braconie
rul n-a apucat însă să se bucu
re prea mult de vinat. Acum el 
însuși e luat in „cătare" de 
ganele de urmărire penală, 
n-are cum să scape.

Șoseaua 
alunecoasa

Un excavator al întreprinde
rii de utilaj terasier și proiec
tarea construcțiilor pentru agri
cultură Alba, lotul Sebeș, circii;.1 
Uf pe șoseaua Sebeș — Sibiț^K 
condus de un băietan de 19 atț, 
loan Bucur, domiciliat tri. l 
Iulia. Fără să posede permis de. 
conducere, fără să privească in 
urmă unde rămînea pe șosea o 
diră de ulei hidraulic, prelins pe 
lingă o piuliță nestrînsă. Risipă 
și o capcană pentru cei motori
zați. Primul derapaj l-a făcut 
motoreta AB—9—521, care a in
trat în excavator, conducătorul 
ei fracturîndu-și un picior. A 
început să danseze pe 
„Dacia-1300" l—OT—5325, 
s-a ales pînă la urmă cu __
multe avarii. In acest joc peri
culos, s-a angajat apoi alt auto
turism 2-HD--5279. Cele trei 
persoane din autoturism au fost 
grav accidentate. In afară de 
faptul că s-a risipit combustibi
lul, că au fost generate acciden
te în lanț se pun cel puțin două 
întrebări pe adresa I.V.T.P.C.A.: 
Cum i s-a permis unui puștan 
fără carnet de șofer să conducă 
un... excavator ? Și cine plătește 
pagubele produse ?

Nu chiar 
ca-n filme

S-a Intimplat, nu de mult, la 
Galați. Intr-o seară, Iosif Ște
fan. din comuna Chiraftet. insta
lator la un șantier gălățean, era 
in stare gravă de ebrietate. Ce 
i-a trecut atunci lui Fane prin 
fața ochilor încețoșați ? Un ade
vărat film de aventuri al căror 
protagonist era el. împărțind în 
dreapta și-n stingă lovituri. 
Ca-n filme. Zis și făcut. Omul 
s-a așternut pe „treabă". A tul
burat grav ordinea și liniștea 
publică în plin centrul orașului. 
Au intervenit în sprijinul orga
nelor de miliție patru tineri 
muncitori, care l-au imobilizat 
pe huligan. Nu chiar ca-n filme 
dar, oricum, fără a-i mai lăsa 
drept de replică. Urmează acum 
„nota de plată". Și va fi pe mă
sură.

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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La invitația tovarășului Constantin 

Dăscălescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
marți dimineața a sosit. într-o vizită 
oficială de prietenie în țara noastră, 
tovarășul Gyiirgy Lâzâr, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare.

Oaspetele este însoțit de tovarășii 
Peter Veres, ministrul comerțului 
exterior, Istvân Roska, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Gyula 
Kovâcs, vicepreședinte al Oficiului 
de Stat al Planificării, Dezso Toth. 
adjunct al ministrului culturii, de 
alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni. Împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, tovarășul Gyorgy Lâzâr a fost 
salutat cu cordialitate de primul mi
nistru, Constantin Dăscălescu. de to
varășii Nicolae Constantin, ministrul 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale. Aneta Spor
nic, ministru secretar de stat la Co
mitetul de Stat al Planificării. Ion

Ștefănescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Victor Bolojan, 
ambasadorul României la Budapesta. 
Sândor Rajnai, ambasadorul Unga
riei la București, și membri ai am
basadei.

Tn cursul duoă-amiezii. președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Ungare a făcut o 
vizită la întreprinderea ..23 August". 
Oaspetele a fost insolit de tova
rășul Nicolae Constantin, ministrul 
comerțului exterior si cooperării e- 
conomice internaționale, de persoa
nele oficiale ungare care il însoțesc 
în tara noastră.

La sosire, tovarășul Gyorgy Lâzâr 
a fost salutat de Alexandru Roșu, 
adjunct al 
structiilor 
conducerii

ministrului industriei con- 
de mașini, de membri ai 

centralei industriale de

profil si ai întreprinderii. In fata 
unor grafice, directorul întreprinde
rii, Dumitru Constantin, a prezentat 
profilul și evoluția uzinei, dezvol
tarea si ridicarea nivelului ei teh
nic. condițiile tot mai bune de mun
că si viată ale celor ce lucrează 
în această mare unitate industrială.

Au fost vizitate unele din prin
cipalele fabrici ale întreprinderii, 
unde oaspetele a avut posibilitatea 
să cunoască gradul ridicat de do
tare tehnică, tehnologiile moderne 
folosite, varietatea de produse de 
mare complexitate ce se realizează 
aici. între care diverse motoare și 
locomotive destinate Republicii Popu
lare Ungare.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Gyorgy Lâzâr a notat în cartea de 
onoare a întreprinderii cuvinte de 
apreciere la adresa realizărilor mun
citorilor și specialiștilor de la ..23 
August", noi succese în activitatea 
lor.

Marti, tovarășul Marin Enache. se
cretar al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economi
ce si Sociale, s-a întîlnit cu dele
gația Comitetului Central al Comi
siei pentru Organizarea Partidului 
celor ce Muncesc din Etiopia, con
dusă de Wondayen Mihretu, membru 
supleant al C.C. al Comisiei pentru 
Organizarea Partidului, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
in țara noastră.

Cu acest prilej s-a procedat la o 
informare reciprocă privind activita
tea si preocupările actuale ale Parti
dului Comunist Român si ale Co-

Cronica

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR

pentru 
celor 

s-a

Parti -
fi
de

Organizarea 
ce Muncesc din 
exprimat dorința 

relațiile de prietenie si 
dintre popoarele român 
spre binele lor, al cau-

misiei 
dului 
tiopia, 
a dezvolta
solidaritate 
și etiopian, 
zei păcii, securității si independen
tei naționale, progresului si colabo
rării internaționale. Au fost aborda
te si unele aspecte ale vieții inter
naționale.

La convorbiri, desfășurate intr-o 
atmosferă tovărășească, a participat 
tovarășa Paula Prioteasa.. vicepre
ședinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

zilei

COTIDIAN.
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii“
E3 Constructorii din județul Te

leorman au predat „la cheie" 
partamentul nr. 600 din acest an. 

fost 
Mă- 
fază 
aflâ 
Mă-

a-

Marți au început convorbirile ofi
ciale dintre tovarășii Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
și Gyorgy Lâzâr, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare.

Cei doi șefi de guverne s-au in
format reciproc asupra realizărilor 
obținute de popoarele român și 
ungar în dezvoltarea economică și 
socială a României și Ungariei.

în spiritul importantelor orientări 
și măsuri stabilite cu ocazia intilni- 
rilor și convorbirilor dintre tovarășii 

cu, secretar general 
imunist Român, pre- 
icii Socialiste Româ- 
dăr, prim-secretar al 

-iu îtral al Partidului 
rialist Ungar, primii 
ză stadiul îndeplini- 
onvenite cu ocazia 
vel înalt româno- 
ează modalitățile și 
ire a colaborării bi- 
ada următoare.

context, a fost evidențiatîn acest 
interesul ambelor părți pentru inten
sificarea cooperării și specializării in 
producție in ramuri de bază, care să 
contribuie la progresul economiilor 
naționale ale celor două țări. Au fost 
abordate, de asemenea, acțiunile ce 
vor fi întreprinse pentru sporirea și 
lărgirea schimburilor de mărfuri și 
a cooperării pe terțe piețe.

Au fost relevate intensificarea dia
logului politic și rezultatele pozitive 
obținute în lărgirea conlucrării din
tre cele două țări in domeniile știin
ței, culturii, învățămîntului și în alte 
domenii. S-a reafirmat convingerea 
că dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-ungare cores
punde intereselor celor două po
poare, cauzei generale a socialismu
lui, progresului și păcii.

Tovarășii Constantin Dăscălescu și 
Gyorgy Lâzâr au avut, totodată, un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme internaționale de interes re
ciproc. '

La convorbiri participă tovarășii

Nicolae Constantin, ministrul comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale. Aneta Spornic, minis
tru secretar de stat 
Stat al Planificării, 
prim-vicepreședinte 
Culturii și Educației 
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Vasile Șandru, 
director în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Iau parte, de asemenea, tovarășii 
Peter Veres, ministrul comerțului 
exterior, Istvân Roska, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Gyula 
Kovâcs, vicepreședinte al Oficiului 
de Stat al Planificării, Dezso Toth, 
adjunct al ministrului culturii, Laszlo 
Gerlan, director adjunct în Ministe
rul Afacerilor Externe.

Participă ambasadorul României la 
Budapesta, Victor Bolojan, și amba
sadorul Ungariei la București, Sândor 
Rajnai.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă prietenească, de înțelegere 
și stimă reciprocă.

la Comitetul de 
Ion Ștefănescu. 
al Consiliului 
Socialiste. Con-

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Franceze, Institutul’ român 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea și Asociația de prietenie 
România-Franța au organizat, marți 
după-amiază, in Capitală, o mani
festare culturală.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Radu Beligan, președintele 
Asociației de prietenie România- 
Franța.

în continuare, scriitorul Paul 
Everac a vorbit despre „Prestigiul 
culturii franceze". în încheiere a 
fost prezentat un program de filme 
documentare franceze.

La manifestare au participat re-

tv
PROGRAMUL 1

Dineu de primul ministru al guvernului român
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-miniștri al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a oferit, 
marți, un dineu oficial in onoarea 
tovarășului Gyorgy Lâzâr, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare.

La dineu au participat tovarășii 
Iosif Banc, Nicolae Constantin. 
Gheorghe Petrescu, alte persoane o- 
fieiale.

Au luat parte persoanele oficiale

insoțesc pe premierul ungar, 
fost prezenți ambasadorul

care il
Au

României la Budapesta și ambasa
dorul Ungariei la București.

în toasturile rostite în timpul di
neului, tovarășii Constantin Dăscă
lescu și Gyorgy Lâzâr au subliniat 
evoluția ascendentă și rodnică a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară, pre
cum și dorința de a dezvolta in con

tinuare aceste raporturi în folosul 
țărilor și popoarelor noastre, al cau
zei generale a socialismului, păcii și 
colaborării in lume.

Cei doi șefi de guvern au toastat 
în sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kâdâr, pentru 
întărirea și dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre țările și popoarele 
noastre.

Dineul s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

16,00 Telex
16,05 Baschet feminin — Cupa „Mării 

Negre" : România — R. D. Ger
mană. (Transmisiune directă de la 
Sala sporturilor/ din Constanța) 

16,55 Tragerea Pronoexpres 
17,05 Mesageri ai cîntecului : 

Aznavour, Gilbert Becaud, 
Mathieu 
Deschizător de drumuri 
Congresul al IX-lea al 
Școala în viața satului 
1001 de seri 
închiderea programului 
Telejurnal 
Actualitatea economică 
Telecinemateca. Ciclul „Mari ac- • 
tori". „Fanfan La Tulipe" — pro
ducție a studiourilor franceze. Cu: 
Gerard Philipe, Gina Lolobrigida, 
Gerard Herrand, Genevieve Page, 
Gil Delamare, Noel Roquevert. 
Regia : Christian Jaque 
Telejurnal 
închiderea programului

PROGRAMUL 2

prezentănți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, I.R.R.C.S., ai 
unor instituții culturale și artistice, 
un numeros public.

Au luat parte, de asemenea. Mar
cel Beaux, ambasadorul Franței la 
București, membri ai ambasadei.

★
Marți, la Năvodari, în complexul 

de odihnă pentru tineret s-a deschis 
Tabăra internațională a pionierilor 
și școlarilor.

La actuala ediție a taberei parti
cipă pionieri români — fruntași la 
învățătură, în > activitățile politico- 
educative și cultural-artistice orga
nizate de Consiliul Național al Pio
nierilor, cei ce s-au distins in Fes
tivalul național „Cîntarea Româ
niei" — și colegii lor de generație din 
Anglia, Angola, Bulgaria. Cehoslo
vacia, Congo. Cuba, Danemarca, 
Egipt, Finlanda, Franța, Italia. Iu
goslavia, Mongolia. Polonia. R.D.G., 
Siria, Sudan, Tunisia, Ungaria, 
U.R.S.S.

(Agerpres)

Cele mai multe locuințe au 
realizate la Alexandria, Turnu 
gurele și Roșiori de Vede, in 
avansată de execuție se mai 
un hotel cu 200 locuri la Turnu 
gurele și un spital cu 250 paturi la 
Zimnicea.

151 La întreprinderea „Metalurgi
ca" din Buzău s-au definitivat teh
nologiile pentru încă patru noi sub- 
ansamble din fontă nodulară utili
zate la echiparea tractorului de 65 
CP pe șenile. Fabricarea reperelor 
din fontă nodulară prezintă mul
tiple avantaje economice, costurile 
specifice fiind cu aproape 70 la 
sută mai mici față de cele ale pie
selor realizate din oțel.

El A fost dat în folosință, în mu
nicipiul Alba lulia, teatrul de vară 
in aer liber cu o capacitate de 
1 100 locuri. Construit lingă cetatea 
medievală din localitate, acest lăcaș 
de cultură va găzdui în perioada 
estivală spectacole, concerte și pro
iecții cinematografice.

B După scoaterea la pășunat în 
aer liber a animalelor, la C.A.P. 

y^JJnirea" din Turda s-a organizat

în grajduri o crescătorie de curci, 
care vor fi valorificate pe piață.

H Cea mai nouă secție de spe
cialitate a policlinicii din Spitalul 
județean Baia Mare este cea de 
alergologie. Aici se fac testări și 
se stabilește tratamentul pentru 
desensibilizarea bolnavului în cazul 
unor afecțiuni.

B Colectivul întreprinderii de 
confecții „Secuiana" din Tîrgu Se
cuiesc și-a depășit sarcinile planifi
cate privind reproiectarea și înlo
cuirea a 50 la sută din produsele 
întreprinderii. Majoritatea modelelor 
reproiectate sînt realizate din țesă
turi cu greutate redusă.

□ in loc să aniverseze zece ani 
de intensă activitate, bazinul de 
înot al Liceului „Mihai Eminescu" 
din Botoșani, pentru amenajarea 
căruia s-au cheltuit aproape 600 000 
lei, va împlini în curînd nouă ani 
de la intrarea in... paragină. Asta 
în timp ce mulți tineri botoșăneni 
„ard" de dorința de a înota.

(3 La întreprinderea de materia
le izolatoare din Vaslui a fost reali
zată o instalație pentru pachetiza- 
rea și tăierea saltelelor din vată 
minerală, care înlocuiește cu succes 
pe cea similară din import. j

17,30

17.50
18,00
20,00
20,25
20,40

Telejurnal

Charles 
Mireille

noi — 
p.c.R.

20,00
20,25 Buletinul rutier al Capitalei
20,40 '
21,10

■ 21,50

Viața economică 
Muzică de cameră — 
Din țările socialiste. 
Republica

22.05
22.20
22,30

Brahms
Imagini

Democrată 
Coreeană. (Reportaj programat 
prilejul „Lunii de solidaritate 
lupta poporului coreean") 
Jazul în nocturnă 
Telejurnal ' 
închiderea programului

Populară

(II) 
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CU 
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centrul vital al națiunii
(Urmare din pag. I)

care iși îndeplinesc misiunea încre
dințată, activiștii, cadrele de partid 
constituie una din laturile importan
te ale democrației de partid și de
mocrației muncitorești, o condiție a 
forței și vitalității partidului.

PERMANENTA CONVINGERILOR 
REVOLUȚIONARE ȘI FERMITA
TEA ȚELURILOR. Partidul Comu
nist Român concepe și exercită rolul 
său conducător în totalitatea com
ponentelor acestei funcții. Adică in 
unitatea dintre elaborarea liniei po
litice generale, acțiunea politico-or- 
ganizatorică pentru aplicarea aces
teia, permanenta angajare directă a 
cadrelor, a membrilor săi în rezol
varea sarcinilor și desfășurarea pro
gramatică a unei activități ideologice 
concordante cu viața socială, cu 
idealurile noii orânduiri.

între statornicirea noii orânduiri pe 
plan material și treptata afirmare a 
unei lumi de atitudini, stări de spirit 
generalizate și idei penetrante, clă
dite ne valorile social-politice ale 

există o intercon- 
. Aceste condițio- 

c o *, încă privite une- 
. . unilateral, sponta-

. ideră că, din tno- 
i care reprezintă 

• ninantă a societă- 
socialistă. aceasta 
o și forța ei spi- 

Or, dezideratul 
ului comunist de 
iu se îndeplinește 

_«zuiai, ae ia sine. Alături de per
fectibila realitate socială, activitatea 
ideologică ire menirea de a conferi 
— in primii rând membrilor parti
dului, dar și tuturor oamenilor mun
cii — acele orizonturi de înțelegere. 
Implicit de inițiativă și responsabili
tate, apte sâ-i integreze organic sis
temului politic al democrației socia
liste, muncitorești. Astăzi, dezvolta
rea socială a devenit extrem de dina
mică, punînd pe fiecare mereu în fața 
upor fapte și situații noi, care se cer 
explicate, interpretate 
curajos. în acest sens, 
tenției raportul dintre 
experienței înaintate, 
gradul de combativitate față de lip
suri, neajunsuri, concepții, mentali
tăți și comportamente negative.

In acest context, o deosebită însem
nătate prezintă influența politicii și 
ideologiei partidului asupra gîndirii. 
conștiinței și modului de viată al în-

mai deschis, 
se impune a- 
generalizarea 
pozitive și

tregului popor. Impactul dintre cul
tura politică • și practica politică re
prezintă un factor de seamă al îm
plinirii idealurilor socialismului, iar 
în etapa actuală, și cu atît mai mult 
în viitor, competența civică a mase
lor, capacitatea și disponibilitatea 
lor de a participa activ și eficient la 
soluționarea problemelor sociale în
deplinesc și vor îndeplini importante 
roluri sociale. Generalizarea con
științei socialiste.
mase a culturii politice a 
lismului 
temeiază
avangardei politice a societății, parti
dul comunist. Din această perspecti
vă, puterea de convingere a ideolo
giei socialiste nu se poate bizui decit 
pe principii științifice, pe idealuri 
politice și morale superioare» pe ca
pacitatea de a întreprinde analize 
realiste, pertinente asupra realității, 
de a opune concepțiilor retrograde 
argumente vitalizate de „proba de 
foc" a practicii. Oglindind permanent 
prefacerile din economie, din cul
tură, din știință, din viața interna
țională, fenomenele și procesele noi, 
unele dintre ele inerent contradicto
rii, ideologia științifică, revoluționa
ră a partidului este acel far că
lăuzitor ce luminează înaintarea 
continuă a societății noastre socia
liste. Adevăr de esență, pus in va
loare consecvent în anii cei mai rod
nici ai țării, care-și leagă împlinirile 
de noul stil de lucru, de viziunea 
superioară asupra modului de exer
citare a rolului conducător al parti
dului, edificate permanent de la Con
gresul al IX-lea — stil și viziune 
revoluționare, dialectice pe care le 
datorăm secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cărui operă a înarmat partidul, po
porul cu inestimabile contribuții teo
retice și practice.

Ridicarea istorică a partidului nos
tru la rolul de forță politică condu
cătoare este rezultatul unor fapte is
torice : partidul comunist s-a dove
dit forța capabilă să ofere și să apli
ce — în strînsă unitate cu poporul, 
din rîndurile căruia s-a născut și se 
regenerează mereu — soluții optime, 
clare pentru dezvoltarea României pe 
calea progresului și prosperității. Un 
asemenea rol s-a clădit și se întă
rește prin girul încrederii întregului 
popor în idealurile și politica parti
dului, politică ce dă expresie voin
ței unanime a națiunii noastre so
cialiste.

Generalizarea
Înrădăcinarea în 

socia- 
și comunismului se în- 
pe însușirea concepției

Pregătiri ale fotbaliștilor români 
pentru viitorul sezon internațional 

Joi, la Suceava, duminică, la București, 
meciurile amicale

Primul stagiu de pregătire a lotu
lui nostru reprezentativ; după în
cheierea campionatului 1981—1982, se 
află in curs de desfășurare la Cimpu- 
lung Moldovenesc și se va încheia la 
17 iulie. Participă la pregătiri ju
cătorii : Mornru, fordache (al treilea 
portar, Ducadam. a fost scos din lot 
pentru că a sosit cu o întirziere de 
două zile la Cimpulung) — Rednic, 
Marian, Ștefănescu, lorgulescu, An- 
done, Bogdan, Ungureanu — Țiclea- 
nu. Boloni, Klein, Custov — Turcu, 
Cămătaru. Geolgău, Bălăci, Văctuș 
si, pentru prima dată, tînărul clu
jean Suciu. Gabor si Balint sînt în- 
voiti pentru susținerea unor exame
ne. iar Augustin pentru un trata
ment de recuperare.

Cele două meciuri cu echipa Ja
poniei au fost programate astfel : 
15 iulie — la Suceava ; 18 iulie — Ia 
București. In perioada 23—25 iulie 
se va aranja la București un turneu 
internațional pentru completarea 
acestui stagiu de pregătire a echipei 
reprezentative. Următoarea 
a lotului se va produce la 
in vederea meciului de la 
din campionatul european.
Suediei (8 septembrie). Amintim că 
partida oficială dintre echipele Româ
niei și Italiei, triplă campioană mon
dială, va avea loc la 4 decembrie, pe 
terenul acesteia din urmă.

Lotul național de tineret va susține 
primul joc din campionatul european 
abia la 27 octombrie cu formația si
milară a Italiei, suedezii nefiind 
înscriși în competiția de tineret. Din 
lotul nostru fac parte cam totl fotba-

convocare
26 august. 
București, 
cu echipa

România — Japonia
liștii care au jucat la C.M. din Aus
tralia (bineînțeles, cu excepția celor 
patru convocați la lotul A) : Lovaș, 
Gîr.ioabă. Eduard. Elie Costel. Fîșic, 
Sertov. Dorel Zamfir. Lasconi si Ma
tei. precum și alți jucători tineri ca 
Grigore (F.C. Petrolul) și Soare 
(Steaua).

Echipele cluburilor care ne vor re
prezenta în cupele europene și-au 
început pregătirile (fără jucătorii 
din lot), astfel : Dinamo la Bistrița, 
F.C. Baia Mare la Borșa. Universi
tatea la Poiana. Corvinul la Geoagiu. 
Tragerea la sorți pentru competițiile 
intercluburi se va face miercuri, 14 
iulie, la Zurich. Sint înscrise — 
după cum relatează agenția France 
Presse — 132 echipe, repartizate
astfel : 33 in „Cupa campionilor". 34 
în „Cupa cupelor" si 65 în „Cupa 
U.E.F.A.". Prin urmare. în fiecare 
dintre cele trey competiții va fi o- 
biigatoriu să se programeze si me
ciuri preliminare.

Amintim că noua ediție a campio
natului ..diviziei A va începe la 7 
august/ iar meciurile din prima 
manșă a cupelor europene se vor 
juca la 15 septembrie — tur și la 
29 septembrie — retur.

r a
Timpul probabil pentru perioada 14 

iulie, ora 21 — 17 iulie, ora 21. In țară : 
Vreme schimbătoare, cu cer variabil. 
Vor cădea averse locale de ploaie, mai 
ales în zonele de deal și de munte. 
Vînt moderat, cu intensificări. Tempe
ratura aerului va marca o ușoară creș
tere. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar cele ma
xime intre 20 și 30 de grade, local mai 
ridicate. Izolat — grindină. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cerul 
variabil, favorabil aversei de ploaie. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 13 și 15 grade, lai
cele maxime între 23 și 26 de grade. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

Vaslui cadrul manifestă
rilor dedicate împlinirii a 17 ani de 
la Congresul al IX-lea al P.C.R., 
comitetul județean de cultură și 
educație socialistă a inițiat ciclul 
intitulat „File din istoria contem
porană a patriei". Cuprinzînd ex
puneri, expoziții, montaje literar- 
muzicale, desfășurate la muzeele 
din Vaslui. Bîrlad și Huși, aceste 
manifestări continuă în zilele urmă
toare în mai multe Întreprinderi 
economice și așezăminte culturale 
din județ. (Petru Necula).

Botoșani. Sub egida consiliu- 
lui municipal de cultură și edu
cație socialistă, în perioada 12-18 
Iulie au loc in unitățile
dustriale. cluburi, casele de cultu
ră. în căminele de nefamiliști ma
nifestări purtînd genericul ..Săptă- 
mina dezbaterilor politico-ideolo- 
gice și educative". Expunerile, 
mesele rotunde, sesiunile de refe
rate și comunicări sint illustrate

in-

TEM, autostrada transeuropeană Nord-Sud 
— un drum al colaborării și prieteniei

• PENTRU RECOLTA
REA NODULILOR POLI- 
METALICI descoperiți pe 
fundul oceanelor, specialiștii 
americani au elaborat o insta
lație ce funcționează pe princi
piul aspiratorului de praf. Ea 
absoarbe nodulii trimițîndu-i 
la suprafață printr-un tub. 
O altă metodă de recoltare a 
acestei prețioase materii prime 
a fost pusă la punct de cerce
tători francezi și japonezi. Este 
vorba de o dragă cu o capaci
tate de cinci tone. Ea este co
borâtă pe fundul oceanului de 
pe un vas care navighează la 
suprafață. După ce se umple cu 
noduli este ridicată la supra
față, cu ajutorul unui cablu,

pentru a fi golită, apoi opera
țiunea reîncepe.

• MEDICAMENTELE 
Șl BIORITMUL. Efectul me- 
dicamentelor depinde, in cel 
mai înalt grad, de perioada din 
zi in care sint administrate — 
este concluzia unui grup de spe
cialiști sovietici care studiază 
bioritmul. Așa. de pildă, este 
indicat ca medicamentele care 
acționează asupra mușchiului 
inimii să fie administrate sea
ra. cind organismul acuză un 
deficit de potasiu. Luând singe 
la analiză de cîteva ori pe zi 
aceluiași bolnav de inimă, me
dicii au relevat că nivelul cel 
mai scăzut de potasiu în orga
nism se înregistrează la ora 
două noaptea. Cunoscând aceas

tă comportare a organismului, 
medicii pot doza medicamentele 
in funcție de perioada de admi
nistrare. Specialiștii sovietici 
au calculat aproximativ 300 de 
indicatori ai activității organis
mului care se schimbă periodic 
în decurs de 24 de ore.

® DESCOPERIRE 
ZOOLOGICĂ. Varanii - 
șopirle uriașe ce pot atinge o 
lungime de trei metri — au fost 
descoperiți in primii ani postbe
lici in insula indoneziana Ko
modo. Descoperirea a făcut a- 
tunci senzație în lumea științifi
că. Recent un grup de etnografi 
care a întreprins o expediție în 
Noua Guinee, intr-o regiune 
mlăștinoasă izolată, a aflat de la 
populația locală despre existenta

Timișoara, început de iulie 1982. 
Orașul este plin de afișe cu însemnul 
TEM. Participanții la cea de-a 9-a 
sesiune a grupei de lucru pentru 
coordonare tehnică din cadrul pro
iectului TEM poartă ecusoane cu a- 
ceste inițiale, gravate pe tradiționala 
emblemă a constructorilor de dru
muri. Dar sș descifrăm „formula" 
TEM, cea care a reunit, în plină vară 
timișoreană, delegați din nouă țări 
europene, respectiv Austria. Bulga
ria, Cehoslovacia. Italia. Iugoslavia, 
Polonia, România, Turcia, Ungaria, 
precum și reprezentanți ai Organi
zației Națiunilor Unite — Comisia 
Economică pentru Europa, ai P.N.U.D, 
(Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare) și B.C.P. (Biroul central 
al proiectului). Pentru că TEM este 
numele unui proiect. Al unui proiect 
care, după cum cititorii noștri au 
fost informați, a și început să se 
contureze: autostrada transeuropeană 
Nord-Sud.

Reuniunea de la Timișoara, a 9-a 
și penultimă din cadrul primei runde 
(ultima urrhind să aibă Ioc la Ge
neva. in luna decembrie), a constituit 
pentru gazde — Direcția de drumuri 
și poduri Timișoara — un prilej de 
a demonstra că bănățenii, românii în 
general, nu-și precupețesc eforturile 
cind e vorba de construit lucruri 
de durată, pentru viitorime, potrivite 
cu vocația de pace și de bună înțele
gere a acestui popor. Avea să ne 
spună acest lucru tovarășul Lauren- 
țiu Stelea. directorul Direcției de 
drumuri și poduri Timișoara, ca și 
tovarășul Sergiu Prică. 
comitetului de partid, . 
spună, în cintec, sub 
blemă a drumurilor 
tinerii constructori de 
șoreni reuniți intr-o formație corală.

— Este prima reuniune de lucru a 
TEM care debutează cu un cintec. 
remarca, în cuvintul de deschidere, 
domnul Jean Duquesne, directorul 
Diviziei transporturilor din cadrul 
C.E.E./O.N.U.

Iar în final același interlocutor a- 
vea să adauge :

— Este prima reuniune cu adevă
rat de lucru, prima din a doua etapă 
care a pus în discuție adevărate pro
bleme, care a dat răspunsuri. Aici, 
unde sînt prezente țări cu sisteme 
politico-economice diferite, in cadrul 
unui proiect despre care pot spune că 
este primul in Europa de o manieră 
planificată și de o asemenea anver
gură, am avut certitudinea că, fără

pretenția că putem găsi formule ma
gice, că putem construi intr-o săp- 
tămînă ceea ce ne-am propus, putem 
însă construi, putem colabora, iar Or
ganizația Națiunilor Unite răspunde 
încă o dată menirii sale.

— Așadar. TEM ; ce înseamnă 
TEM pentru dv., domnul Du
quesne ?

— Pentru mine, proiectul secolului. 
Da, da, fiindcă TEM este un pro
iect îndrăzneț, viabil, concret, unic în 
istoria bătrinului continent. Impor
tant este să-1 continuăm, fiindcă el 
are menirea să echilibreze transpor
tul european. Totodată, este de o în
semnătate economică și strategică 
extraordinară, contribuind la crește
rea mai accentuată a rolului țărilor 
balcanice. Eu cred mult in acest 
proiect.

„Eu cred mult în acest proiect". 
Aproape n-a fost delegat pe care să 
nu-1 fi auzit afirmînd acest lucre. 
Am reținut părerea conducătorului 
delegației Turciei, domnul Aii Terim. 
care prevede o intensificare substan
țială a schimburilor economice dintre , 
țările noastre, ca și dintre Turcia și 
celelalte țări, cu tranzit prin Româ
nia, urmînd ca mărfurile să fie 
luate la Marea Neagră.

S-au bucurat de susținere din 
tea altor delegații propunerile
mulate de România vizînd atacarea 
lucrărilor pe porțiuni, întrucît mij
loacele financiare ale țărilor angre
nate în realizarea proiectului TEM 
nu permit construirea peste noapte 
a unor obiective de asemenea pro
porții.

— Ideea de a construi TEM „pas 
cu pas" mi se pare demnă de luat 
în seamă, ne spunea conducătorul 
delegației poloneze, tovarășul Jerzy 
Walawski. Noi am început să con
struim cîteva sectoare totalizînd 80 
km din prima fază a autostrăzii. In 
situația economică destul de dificilă 
pe care o parcurgem, cea mai bună 
soluție este să construim drumuri ex
pres cu caracteristicile tehnice co
respunzătoare standardelor TEM, 
iar în anii viitori să le transformăm 
în autostrăzi. De asemenea, atît noi, 
cit și țara dumneavoastră — și dele
gația României a formulat o propu
nere în acest sens — nu trebuie să 
uităm că proiectul TEM implică 
pentru noi nu numai construirea au
tostrăzii, ci și coordonarea legăturii 
pe apă, respectiv la Constanța și 
Gdansk, precum și la Istanbul.

Am solicitat reprezentantului per-

pre-

par- 
for-

secretarul 
Aveau să o 

milenara em- 
„VIA VITA" 
drumuri timi-

manent al P.N.U.D. în România, dom
nul Raymond Rabenold, părerea sa 
in legătură cu proiectul :

— Este cel mai bun proiect al 
P.N.U.D., pentru că are un scop pre
cis și pentru că voința guvernelor 
participante la proiect de a-1 duce 
la bun sfârșit este evidentă.

— în ce măsură, domnule Rabe
nold, reuniunea de la Timișoara a 
marcat un progres în evoluția TEM. 
în transpunerea sa în practică ?

— Că reuniunea de la Timișoara 
constituie un pas înainte este clar 
pentru toată lumea. Desigur, au ră
mas destule probleme de discutat ; 
una ar fi problema financiară, in 
condițiile crizei economice cu care 
ne confruntăm cu toții. Dar ceea ce 
ni se pare demn de reținut este vo
ința tuturor țărilor participante de 
a-și conjuga eforturile pentru a duce 
la bun sfîrșit proiectul TEM. Iată 
încă o dovadă că, deși participă la 
proiect țări cu sisteme politico-reco- 
nomice diferite, acest lucru nu este 
nicidecum un impediment' în calea 
colaborării, a bunei înțelegeri. în ve
derea progresului general.

Președintele ales al sesiunii, tova
rășul Mihai Boicu, directorul Direc
ției drumuri din cadrul Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
ne spunea la sfîrșitul lucrărilor :

— Personal, sînt pe deplin mulțu
mit de rezultatele acestei reuniuni. 
După cum știți, legea acestor reu
niuni desfășurate sub egida O.N.U. 
este consensul. Tot ce s-a hotărât 
este hotărât prin consens. Nimeni nu 
a căutat să impună voința sa. inte
resele sale. Sîntem animați de a- 
ceeași dorință : de a construi pentru 
binele nostru și al tuturor. TEM 
este un proiect de pace, iar țările 
care construiesc TEM 
comun să construiască 
păcii.

Ne-am amintit că, în 
cunsiei de documentare 
zi a reuniunii, pe viitorul tronson 
TEM Orșova — Timișoara, ca si pe 
Dunăre, între Porțile de Fier și Mol
dova Veche, constructori de drumuri 
din toate țările prezente aici căutau 
semne ale trecerii înaintașilor lor 
pe la noi.

— Apolodor din Damasc este pre
zent aici, după aproape două milenii; 
spunea cineva. Constructorii acelui 
timp trimit mesaje pină la noi. TEM 
este mesajul nostru pentru viitorime.

Anica FLORESCU

au interesul 
in numele

timpul ex- 
din ultima

prin intermediul unor filme și ex
poziții fotodocumentare. (Silvestri 
Ailenei).

Maramureș. s?ctia âe pro’ 
pagandă a comitetului județean de 
partid a editat două foi volante — 
„Constructorul" și „Forestierul" —, 
ilustrind prin fapte de muncă rolul 
activității politico-educative des
fășurate de organele și organiza
țiile de partid pe șantiere. De ase
menea. broșura „Creativitate, pro
gres tehnic, eficientă" prezintă ex
periențele pozitive ale unor colec
tive de muncă din domeniul mine
ritului, construcției de mașini, zoo
tehniei și pomiculturii din județ. 
(Gh. Susa).

Ialomița La Slot5ozia s_au
desfășurat cursurile periodice ale
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populare de artă, prilej cușcolii 
care au fost pregătite noi promoții 
de instructori artistici pentru for
mațiile de teatru, brigăzi artistice 
de educație, dansuri populare si 
teatru de păpuși. La realizarea in
struirii au contribuit cadrele didac
tice ale școlii populare de artă și 
specialiști de la Institutul de cer
cetări etnografice si dialectolo- 
gice din București. (Mihai Vișoiu).

Argeș îmPreuna cu institutul 
de arheologie din București. Mu
zeul județean Argeș execută în 
prezent săpături și restaurări la 
castrul roman Jidava. de la Pescă- 
reasa. Șantiere similare urmează 
să se deschidă la Budeasa. avind 
ca obiectiv restaurarea Casei Bu- 
dișteanu (secolul XVII), la Cimpu
lung. la curtea domnească si la

complexul feudal Glavacioc. (Gh. 
Cirstea).

MureS comuna Miercurea 
Nirajului a fost dat în folosință un 
modern cămin cultural cu o sală 
de spectacole de 400 locuri, o bi
bliotecă. două săli de club și o sală 
de expoziții. Cu acest prilej, ma
rea scenă a noului edificiu a găz
duit un program de cintece și 
jocuri din zona Mureșului și a Ni
rajului susținut de formații artis
tice din județ și ale căminului cul
tural din localitate. (Gheorghe 
Giurgiu).

Mehedinți. în orașuI stre' 
haia s-a desfășurat schimbul de 
experiență cu tema „Forme și me
tode folosite in activitatea de edu
care patriotică a tineretului". 
O Teatrul popular din Drobeta- 
Turnu Severin a susținut cel de-al 
20-lea spectacol cu piesa „Omul 
care a văzut moartea" de Victor 
Eftimiu. (Virgiliu Tătaru).

acolo a unor „șerpi cu picioare". 
Este vorba de varanii guineezi. 
ceva mai mari chiar decit cei 
din insula Komodo, total necu- 
noscuți pină acum zoologilor.

® SE SCUFUNDĂ 
UN SAT. Localitatea Gu- 
nung Meriah, din insula indo
neziana Sumatra, se scufundă. 
Fenomenul a început la sfîrșitul 
lunii mai. cind. într-o. singură 
noapte, zona s-a acoperit cu o 
rețea de mici crăpături în care 
s-a scurs apa de pe cîmpurile 
de orez și din pîraie. Apoi, fără 
nici un simptom de cutremur, a

început să se scufunde terenul. 
Ce se întimplă ? Seismologii în
cearcă să răspundă în prezent la 
această întrebare. Locuitorii au 
părăsit satul întrucît majoritatea 
caselor au fost deja distruse.

® LASERUL ÎN AJU
TORUL CONDUCĂTO
RILOR AUTO. S-a constatat 
că multe accidente de automo
bil se datorează deficiențe
lor de vedere în timpul nopții de 
care suferă conducătorii auto, 
deficiente mai greu de detectat. 
Acum această dificultate a fost

înlăturată datorită folosirii la
serului. După ce este supus în 
prealabil unui examen clasic al 
vederii, conducătorul auto este 
pus să privească o suprafață 
iluminată cu ajutorul unui fas
cicul laser. Dacă vederea sa 
nocturnă este deficientă va avea 
impresia unor puncte luminoase 
care se deplasează fie de sus în 
jos, fie invers, după cum per
soana respectivă este mioapă 
sau presbită. Odată stabilit acest 
lucru se pot lua măsurile corec-, 
tive necesare.

• HOTEL DEASU
PRA VALURILOR. Arhi- 
tecți din Singapore lucrează la 
proiectarea unui hotel cu 1600 
de camere care se va înălța pe

mare la o distanță de 20 de me
tri de țărm. Pe o platformă, 
sprijinită pe patru piloni de be
ton armat, vor fi construite două 
corpuri piramidale cu cite 20 de 
etaje fiecare.

® CEL MAI SCUND 
OM DIN LUME ? Ziarul 
austriac „Volkstimme" conside
ră că cel mai scund om din lume 
este italianul Ettore Panipuci 
care, la vîrsta de 36 de ani. are 
o statură de numai 69 de centi
metri. El locuiește în orașul 
Foggia și este de profesiune 
clovn la circul local.

® TRENURI DE MARE 
VITEZĂ. în Japonia au fost

experimentate două trenuri cu 
suspensie magnetică prevăzute 
cu motoare electrice liniare. A 
fost atinsă o viteză de 502 km 
pe oră. La sfîrșitul acestui an 
se prevede experimentarea celui 
de-al treilea tren de acest gen. 
Ele se deplasează la o înălțime 
de 10 cm de șină, consumînd la 
o viteză de 250 km pe oră de 
două ori mai puțină energie 
electrică decit trenurile obiș
nuite. Este adevărat însă că, o- 
dată cu sporirea vitezei pină la 
500 km pe oră, consumul de 
energie crește substanțial. Se 
presupune că trenurile de acest 
tip iși vor face apariția pe ma
gistralele feroviare ale tării în 
cel mult 8—10 ani.



Problemele dezarmării vor ocupa un loc 
central în cadrul viitoarei sesiuni 

a Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager

pres). — La sediul din New York 
al Națiunilor Unite a fost dată pu
blicității ordinea de zi prelimina
ră a viitoarei sesiuni ordinare a 
Adunării Generale a O.N.U.. care 
se va deschide, conform tradiției, 
in cea de-a treia zi de marți a 
lunii septembrie. Printre cele 131 
de puncte care figurează pe or

Sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării 
a luat sfîrsit, dar marile mișcări populare în sprijinul înlăturării pericolu
lui nuclear continuă in întreaga lume. Agențiile de presă transmit zi de 
zi noi relatări despre demonstrații, marșuri de protest, campanii de semnă
turi pe apeluri și petiții în favoarea păcii. In imagine: pe una din străzile 

pariziene, cetățeni semnînd un asemenea apel

JAPONIA : Miting al participantilor la marșul păcii
TOKIO 13 (Agerpres) — Sub de

viza „să nu permitem transforma
rea Japoniei și a lumii întregi în- 
tr-o arenă a războiului atomic", 
în orașul nipon Fukushima a avut 
loc un mare miting al participan
tilor la marșul păcii desfășurat 
sub auspiciile organizațiilor demo
cratice și 'antirăzboinice din Japo
nia.

Agențiile de presa transmită
VIE CONDAMNARE A REPRESIUNILOR DIN R.S.A. Grupul țărilor 

africane la Națiunile Unite a dat publicității o declarație în care con
damnă noul val de represiuni ale autorităților rasiste de la Pretoria îm
potriva populației africane majoritare din Republica Sud-Africană. 
Recurgînd la mijloace represive sîngeroase — se arată în document - 
regimul rasist de la Pretoria se străduiește să înăbușe mișcarea gre
vistă a minerilor africani care desfășoară o luptă dreaptă pentru' îm
bunătățirea condițiilor lor de viață.

I ISTORIA ROMÂNIEI EDITATĂ 
' LA CARACAS. In cadrul presti

gioasei edituri venezuelene a Aca-
I demiei Naționale de Istorie din 
; Caracas a apărut volumul intitu

lat „Scurtă istorie a României",
I alcătuit de un colectiv de istorici 

români. Volumul este prefațat de
1 unul dintre cei mai de seamă isto

rici și oameni de cultură din Vene
zuela, prof. dr. Guillermo Moron,

I care face o elogioasă prezentare 
a acestei incursiuni in istoria po- 

| porului român, subliniind, totodată, 
| . legăturile de prietenie statornicite 

între popoarele român și venezue- 
. lean. 

dinea de zi se numără probleme 
ale menținerii păcii si securității în 
lume, ale frinării cursei înarmări
lor. ale lichidării focarelor de în
cordare si rămășițelor colonialis
mului. Un loc de seamă în cadrul 
dezbaterilor din Adunarea Genera
lă va fi acordat problemei preîn- 
timpinării unui război nuclear.

In luările de cuvînt, vorbitorii 
au respins concepția așa-zisului 
„război nuclear limitat", subli
niind necesitatea unirii rîndurilor 
forțelor democratice și iubitoare 
de pace din întreaga lume in lup
ta pentru dezarmarea generală și 
totală și, în primul rind, a celei 
nucleare.

 ... ■ -

pe succesorul actualului președin- | 
te. Neelam Sanjiva Reddy. Rezul
tatul alegerilor nu va fi cunoscut i 
totuși înainte de 18 iulie.

LA GENEVA a avut loc, la 13 iu
lie, o nouă ședință plenară a dele
gațiilor sovietică și americană la | 
negocierile bilaterale privind limi
tarea și reducerea armamentelor i 
strategice.

CREȘTERI DE PRETURI ÎN
R.F.G. ȘI AUSTRIA. Direcția fede- I 
rală de statistică a R.F.G. a anim- I 
țat, la 12 iulie, că nivelul general 
al prețurilor a fost, în luna iunie, în | 
R.F.G., cu 5,8 la sută mai mare 
decît cel din aceeași lună a anului 
trecut. Prețul produselor alimen- . 
tare a crescut în aceeași perioadă 
cu 6,8 la sută. Potrivit datelor pu- I 
blicate luni de Departamentul cen
tral de statistică al Austriei. în I 
această țară prețurile au fost. în | 
luna iunie, superioare cu 5,9 la sută 
celor, din aceeași lună a anului . 
trecut.

Actualele dificultăți economice mondiale pot și trebuie 
să fie depășite prin intensificarea cooperării egale 

în drepturi între state
Intervenția delegatului român la sesiunea E.C.O.S.O.C.

GENEVA 13 (Agerpres). — în ca
drul dezbaterilor Consiliului Econo
mic și Social al Națiunilor Unite de 
la Geneva, ă luat cuvîn.tul, marți, 
șeful delegației române, ambasadorul 
Ion Datcu. Prezentînd poziția parti
dului și statului nostru în legătură 
cu necesitatea edificării unei noi or
dini economice internaționale, care 
să înlocuiască actualul sistem inca
pabil să asigure interesele atît ale 
țărilor în curs de dezvoltare, cît și 
ale țărilor dezvoltate, vorbitorul a 
exprimat încrederea că dificultățile 
actuale din economia mondială — 
oricît de complexe ar fi ele — pot și 
trebuie să fie depășite prin intensi
ficarea cooperării internaționale, cu 
participarea tuturor, pe bază de ega
litate în drepturi. Atunci cind apar 
probleme sau dificultăți — a spus el 
— statele trebuie să se intrajutoreze 
și să caute împreună soluții intr-un 
spirit de înțelegere și respect re
ciproc. Experiența confirmă perma
nent virtuțile unei asemenea coope
rări și arată cît de dăunătoare este 
recurgerea la măsuri unilaterale, de 
natură restrictivă, protecționistă și 
discriminatorie. în concepția Româ

Evenimentele din Liban
• Beirutul continuă să fie asediat de forțele israeliene

BEIRUT 13 (Agerpres). — Capitala 
Libanului, ruinată de permanentele 
bombardamente de artilerie israelie- 
n.e, a cunoscut marți o stare de re
lativ calm, transmit agențiile inter
naționale de presă. Cel de-al șaselea 
acord de „încetare a focului", reali
zat duminică seara, după puternice 
tiruri de artilerie a unităților israe- 
liesne de pe uscat și de pe mare, a 
fost respectat mai bine de 24 de ore, 
notează agențiile internaționale de 
presă. Starea de tensiune și îngri
jorare continuă să se mențină deoa

* Intensă activitate diplomatică
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

într-o declarație făcută în fața co
mitetului pentru relații externe al 
Senatului Statelor Unite, reunit pen
tru a-1 confirma în funcție, secreta
rul de stat american desemnat, 
George Shultz, a afirmat, între al
tele, că evenimentele din Liban „pun 
în mod dureros și pe deplin în evi
dență o realitate centrală a Orien
tului Mijlociu și anume că trebuie 
să se țină cont de necesitățile legi
time și problemele poporului pales
tinian și că acestea trebuie să fie 
reglementate de urgență în toa
tă dimensiunea lor", transmite a- 
genția France Presse. El a adăugat 
că pentru aceasta „este necesar ca 
înșiși reprezentanții palestinieni să 
participe la procesul de negocieri".

Subliniind importanța relațiilor 
dintre Statele Unite și țările arabe, 
George Shultz a afirmat, totodată, 
că S.U.A. au „relații speciale" cu 
Israelul.

BEIJING 13 (Agerpres). — Huang 
Hua, consilier de stat și ministru al 
afacerilor externe al R. P. Chineze, 
s-a întîlnit la Beijing cu o delegație 
a Ligii Arabe, alcătuită din minis
trul de externe al R. A. Yemen, Aii 
Lufti Thor, Hamed Alwan, ministru 
de stat la Ministerul de Externe al 
Irakului, și Jamal Omar Surani, re
prezentantul permanent al O.E.P. 
pe lingă Liga Arabă, sosită, transmi
te agenția China Nouă, pentru a in
forma asupra atrocităților comise de 
forțele israeliene împotriva popoare
lor palestinian și libanez. Huang Hua 
a condamnat cu hotărîre invazia Is
raelului în Liban si asedierea Beiru
tului. subliniind că această acțiune 
periclitează în mod grav nu numai 
pacea și securitatea în Orientul Mij
lociu, ci amenință. în același timp, 
pacea în întreaga lume. El a reafir
mat sprijinul hotărit al guvernului 

niei — a președintelui Nicolae 
Ceaușescu — a subliniat vorbitorul 
— sînt necesare acțiuni internaționa
le ferme pentru găsirea de soluții la 
probleme specifice cum sînt ener
gia, datoria externă a țărilor in curs 
de dezvoltare, reforma sistemului 
monetar internațional, accesul la 
surse de finanțare și de tehnologii 
moderne, realizarea unui raport 
echitabil între prețurile materiilor 
prime, energiei, produselor alimen
tare și industriale.

Ținînd seama de faptul că una din 
cauzele principale . ale dificultăților 
economice prin care trec țările in 
curs de dezvoltare este politica do- 
bînzilor excesive la creditele inter
naționale, România se pronunță 
pentru reducerea și plafonarea aces
tor dobînzi, propunînd elaborarea 
unui studiu aprofundat pe această 
problemă în sistemul Națiunilor 
Unite. Șeful delegației române s-a 
referit, de asemenea, la rolul im
portant ce revine O.N.U. și organis
melor sale în derularea negocierilor 
internaționale. în edificarea unei noi 
ordini economice în lume.

rece forțele de ocupație israeliene 
string tot mai mult dispozitivul de 
încercuire a Beirutului. După cum 
relevă agenția France Bresse. în ju
rul capitalei libaneze se află concen
trați 35 000 de militari israelieni, a- 
proximativ 300 de tancuri și peste o 
sută de piese de artilerie.

Și in cursul zilei de marți au con
tinuat contactele politice în vederea 
degajării unei soluționări negociate 
a crizei provocate de invazia israe- 
liană în Liban.

și poporului chinez pentru popoare
le palestinian, libanez și sirian in 
lupta lor împotriva agresiunii Israe
lului, subliniind că R. P. Chineză 
sprijină populația palestiniană, sub 
conducerea O.E.P., în lupta sa justă 
pentru restaurarea drepturilor na
ționale, inclusiv a dreptului la auto
determinare națională și crearea 
unui stat propriu.

VIENA 13 (Agerpres). — Cancela
rul federal al Austriei. Bruno 
Kreisky. l-a primit marți la Viena 
pe Faruk Kaddoumi. șeful Departa
mentului Politic al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. într-o de
clarație făcută presei. Kaddoumi a 
arătat că l-a informat pe cancelar 
despre ultimele evoluții ale eveni
mentelor din Liban și a solicitat 
luarea unei inițiative si acordarea 
de ajutor pentru palestinieni din 
partea Internaționalei socialiste, al 
cărei vicepreședinte este Kreisky.

AMMAN 13 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit pe 
vicecancelarul și' ministrul vest-ger- 
man al afacerilor externe, Hans-Die- 
trich Genscher, care face o vizită 
oficială la Amman. în cursul convor
birilor au fost analizate ultimele 
evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu, îndeosebi criza libaneză ca 
urmare a invaziei israeliene în Li
ban — relatează agenția M.E.N.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — Poli
ția israeliană a arestat 50 de stu- 
denți palestinieni în zona arabă a 
Ierusalimului, participant! la o de
monstrație de protest împotriva în
chiderii de către autoritățile de o- 
cupație a Universității Bir Zeit din 
Cisiordania. Manifestanții au cerut 
■reluarea cursurilor și crearea de po
sibilități pentru a-și putea încheia 
anul de invățămînt în mod normal.

ROMÂNIA LA EXPOZIȚIA 
INTERNAȚIONALĂ 
„ELEKTR0-’82“

MOSCOVA — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite : 
La 13 iulie s-a deschis la com
plexul Sokolniki din Moscova 
cea de-a treia ediție a expoziției 
internaționale „Elektro-S2“. Ex
pun peste 550 de firme, organi
zații și întreprinderi din 22 de 
țări.

Din România participă Între
prinderile de comerț exterior 
„Electroexportimport", „Electro- 
num“, „Romelectro" și „Mașini- 
export", care prezintă o gamă 
reprezentativă de produse ale 
industriei electrotehnice.

Pavilionul românesc a fost vi
zitat de A. K. Antonov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, A. I. Maioreț, ministrul 
industriei electrotehnice. M. S. 
Skabardnia, ministrul industriei 
pentru aparatură, mijloace de 
automatizare și sisteme de co
mandă, de alte persoane oficiale 
sovietice. Oaspeții au fost întâm
pinați. și conduși prin pavilion 
de Traian Dudaș. ambasadorul 
României în U.R.S.S.

în Consiliul de Securitate

Adoptarea unei rezoluții care 
cere încetarea operațiunilor 
militare dintre Irak si Iran

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U., 
reunit pentru a examina situația care 
s-a creat in relațiile dintre Irak și 
Iran, a adoptat în unanimitate o re
zoluție în care se oere încetarea ime
diată a tuturor operațiunilor milita
re. precum si retragerea tuturor for
țelor în limitele frontierelor inter
național recunoscute — informează 
agențiile de presă. Documentul pro
pune tuturor statelor să se abțină 
de la orice acțiuni care ar putea 
contribui la continuarea conflictului 
si să-și aducă aportul la îndeplinirea 
rezoluției.

Exprimîndu-și profunda îngrijora
re fată de continuarea conflictului 
armat dintre cele două țări, soldat 
cu numeroase victime umane și 
daune materiale considerabile si care 
reprezintă o amenințare la adresa 
păcii. Consiliul de Securitate s-a 
pronunțat pentru continuarea efor
turilor de mediere ale secretarului 
general al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar. în scopul realizării, pe baza 
principiilor Cartei O.N.U.. a unei re
glementări atotcuprinzătoare, juste și 
acceptabile pentru ambele părți, a 
tuturor problemelor nesoluționate. 
Rezoluția prevede trimiterea la fața 
locului a unui grup de observatori 
ai O.N.U. pentru controlarea înce
tării focului conform unor modali
tăți ce urmează a fi hotărite de se
cretarul general al O.N.U.

Precizări privind 
diferendul Malvinelor 

(Falkland)
BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 

Ministrul argentinian de externe, 
Juan Aguirre Lanark a declarat, după 
o întrevedere cu președintele tării, 
generalul în retragere Reynaldo Bi- 
gnone, că Argentina va menține „de 
facto" încetarea ostilităților cu 
Marea Britanie. în problema Malvi
nelor (Falkland), dar o încetare to
tală a acestora nu va fi posibilă 
„pînă cind Marea Britanie nu va 
accepta să lase fără efect sancțiu
nile economice îndreptate împotriva 
Argentinei și oină cind forțele de 
ocupație britanice nu vor fi retrase 
din Malvine" — transmite agenția 
Prensa Latina.

ZrtM NAȚIONALĂ A REPUBLIC^ FRANCEZE

Domnului FRANCOIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze '

PALATUL ELYSfiE — PARIS
Ziua națională a Republicii Franceze îmi oferă plăcutul prilej de a vă 

adresa, în numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și 
cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres și prospe
ritate pentru poporul francez prieten.

Exprim convingerea că dezvoltarea dialogului româno-francez, adîn- 
cirea și extinderea conlucrării pe diverse planuri dintre România și Franța 
pe baza deplinei egalități și respectului reciproc vor cunoaște noi dimen
siuni, in folosul celor două națiuni, al păcii, independenței și înțelegerii in 
Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Franceze, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a trimis o telegramă primului minis
tru al Republicii Franceze. Pierre 
Mauroy, prin care adresează calde 
felicitări, urări de fericire personală,

„A străbate Parisul înseamnă a 
parcurge însăși istoria Franței" — 
spunea cîndva un ilustru om de 
cultură francez. Lucru explicabil, 
deoarece de-a lungul vremii fran
cezii s-au ocupat cu pasiune și con
secvență de conservarea și pune
rea în valoare a impresionantului 
patrimoniu al „orașului-muzeu", 
încărcat de vestigii de o inestima
bilă valoare istorică.

Și totuși în acest Paris păstrător 
al tuturor urmelor și amprentelor 
istoriei, vizitatorul nu va putea 
găsi vestigiile unei clădiri care a 
marcat hotarul dintre două epoci : 
Bastilia. Din zidurile și turnurile 
ei n-a rămas piatră pe piatră ; 
minia poporului împotriva despo
tismului și a reacțiunii feudale a 
măturat ca un val uriaș și necru
țător această fortăreață, simbol al 
monarhiei absolute,’ al inechității și 
arbitrariului antipopular. Parisul a 
pierdut un monument, dar Franța 
a aprins in lume flacăra revoluției, 
ziua de 14 iulie 1789 înscriindu-se 
ca un moment de răscruce în isto
ria tării, în istoria umanității. Pa
risul și Franța au cîstigat însă un 
alt monument, simbolizat de co
lumna ce se înaltă azi în Piața 
Bastiliei. columnă deasupra căreia 
se ridică geniul înaripat al revolu
ției, semn al dorinței de înnoire 
care a ridicat de atîtea ori popu
lația Parisului pe baricadele ma
rilor lupte politice și sociale.

Monumentele evocate au o puter
nică rezonanță in sufletul vizitato
rului român. Pe baricadele revolu- 
ți marilor parizieni de la 1848 s-au 
a at si Nicolae Bălcescu și alți în
flăcărați patrioți români, care au 
găsit în ideile generoase ale revo
luției izvor de însuflețire și încu
rajare în lupta propriului popor 
pentru libertate și independentă 
națională, pentru progres social. 
Străduința patrioților români pen
tru înfăptuirea unității naționale 
s-a bucurat de sprijinul Franței, 
favorabilă recunoașterii unirii 
Principatelor Române. Și dacă o 
nouă generație de revoluționari ro
mâni și-au sacrificat viața pe ba
ricadele Comunei din Paris, ofițeri 
și soldați francezi au luptat umăr 
ia umăr cu armata română la Mă- 
rășești, iar 25 de ani mai tîrziu, 
in Rezistența franceză, în acțiunile 
eroice împotriva hitlerismului, gă
sim încadrați numeroși patrioți ro
mâni. O coincidență cu valoare de 
simbol o reprezintă, fără îndoială, 
eliberarea concomitentă, in zilele 
lui August 1944. a Bucureștiului și 
Parisului de sub ocupația nazistă.

Ducind mai departe vechile și 
tradiționalele relații de prietenie 
dintre cele două popoare clă
dite pe afinitățile de limbă, 
cultură, tradiții istorice, România 
socialistă — promotoare consec
ventă a colaborării cu toate state
le, indiferent de orinduirea social- 
politică — acordă o atenție deose
bită raporturilor cu Franța, țară 
de care ne simțim apropiați nu nu

precum și de prosperitate și progres 
pentru poporul francez prieten. în 
telegramă se exprimă convingerea că 
relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre țările și popoarele 
noastre vor cunoaște o dezvoltare în 
continuare.

mai prin afinități de limbă, istorie 
și cultură, dar și prin interesele 
comune ale menținerii și consoli
dării securității, destinderii și pă
cii în Europa și în lume. Spre sa
tisfacția reciprocă, între cele două 
țări se dezvoltă o largă conlucrare 
prietenească, clădită pe temelia . 
trainică a principiilor independen
ței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc. Ea și-a găsit o puternică 
expresie de-a lungul anilor in frec
ventele contacte la nivelul cel mai 
înalt, în vizitele efectuate în Franța 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
1970 și 1980, că si de vizitele efec
tuate în România de președinții 
Charles de Gaulle (1968) și Valdry 
Giscard d’Estaing (1979), în docu
mentele și înțelegerile încheiate cu 
aceste prilejuri. Aceste documente 
s-au materializat in extiwfcyfea, și 
diversificarea schimburilor coî/ief-'' 
ciale. în orientarea relatilor econo
mice spre forme noi. .moderne, de 
eficacitate superioară, nun sînt. de 
pildă, societățile mixte de produc
ție și comercializare îl ramuri de 
virf ale economiei, în implificarea 
schimburilor în domeniile științei, 
artei, culturii, învățămntului.

Așa cum se știe, op.nia noastră 
publică a salutat cu satisfacție 
victoria în scrutinul prezidențial 
de anul trecut din Fnnța a forțe
lor de stînga, în urma căreia a fost 
ales președinte liderul socialist 
Franțois Mitterrand.

în mesajul adresat noului pre
ședinte al Republicii Franceze, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu iși ex
prima încrederea că raporturile de 
prietenie și cooperare dintre cele 
două țări vor cunoaște o continuă 
intensificare, în interesul ambelor 
popoare, al păcii, independenței și 
colaborării în Europa și în întreaga 
lume. Dealtfel, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu a fost 
adresată președintelui Franțois 
Mitterrand, cu prilejul vizitei în 
Franța a ministrului de externe 
român, invitația de a efectua o vi
zită oficială de prietenie in Româ
nia, rin cursul acestui an. Evoțind 
cu Satisfacție întîlnirile și convor
birile prietenești cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Franțois Mitter
rand a arătat că ii va face o deo
sebită plăcere să dea curs invita
ției de/a vizita din nou România, 
de această dată în calitate de pre
ședinte al Franței.

Este convingerea opiniei publice 
din țara noastră că dezvoltarea in 
continuare, pe multiple planuri, a 
relațiilor româno-franceze va aduce 
noi contribuții la cauza colaborării 
și înțelegerii internaționale, va 
exercita o inrîurire pozitivă asupra 
climatului politic pe continent, va 
stimula reluarea si întărirea cursu
lui sore destindere, pace și largă 
colaborare internațională, in con
formitate cu aspirațiile și voința’ 
tuturor popoarelor.

Radu BOGDAN

O CERINȚĂ DE BAZĂ A NOII ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE
 y

și stabilePromovarea unei politici monetare sănătoase
Sesiunea de vară a Consiliului Economic și Social ol O.N.U. 

(E.C.O.S.O.C.), care s-a deschis zilele trecute la Geneva, discută, în
tre altele, necesitatea tot mai mult resimțită în actuala situație eco
nomică mondială a edificării unui sistem al relațiilor financiar^ care 
să ofere mai multe garanții de echilibru și stabilitate. Este dbaltfel 
o cerință primordială a unei noi ordini economice internaționale, subli
niată de președintele României, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, care 
arăta : „O necesitate imperioasă este asigurarea stabilității monedei, 
crearea unui sistem valutar internațional care să permită desfășurarea 
normală și echitabilă a schimburilor și colaborării economice". Această 
concluzie se degajă din experiența vieții economice mondiale, din 
problemele dificile existente în prezent.

UN „HAOS ORGANIZAT". 
Se știe că după lichidarea de. fapt 
(in 1971) și apoi de drept (în 1978) a 
sistemului monetar internațional de 
la Bretton Woods din 1944 — prima 
încercare reușită din istoria relațiilor 
monetare internaționale de realizare 
a unui cod de conduită monetară 
adoptat pe scară largă prin consens 
— a urmat actuala perioadă, caracte
rizată prin inflație la cote înalte, in
stabilitate a cursurilor valutare, 
ajunsă uneori pînă la anarhie, deze
chilibre profunde ale plăților inter
naționale, datorii externe copleșitoa
re ale țărilor în curs de dezvoltare. 
Toate aceste trăsături au reflectat pe 
plan financiar-monetar instabilitatea 
sistemului capitalist mondial, ascuți
rea puternică a contradicțiilor inter
naționale, lupta pentru o nouă îm
părțire a sferelor de influență, accen
tuarea dramatică a decalajelor dintre 
țările bogate și sărace.

Prăbușirea sistemului monetar in
ternațional acum mai bine de un de
ceniu nu a însemnat însă și falimen
tul concepției potrivit căreia econo
mia mondială, dezvoltarea ei sănă
toasă sînt indisolubil legate de regle
mentarea echitabilă și durabilă a re
lațiilor financiar-valutare. Dispariția 
vechii reglementări a provocat 
reacții numeroase in favoarea unei 
reglementări mai bune, mai sigure, 
mai potrivite condițiilor economice și 
politice care caracterizează lumea 
contemporană.

Nu este de mirare că în primele 
rînduri ale militanților pentru un nou 
sistem monetar internațional, pentru 
instaurarea unei noi discipline în re
lațiile valutare și financiare, s-au 
aflat țările în curs de dezvoltare. Ele 
deveniseră . intre timp principalele 
victime ale dezechilibrelor de tot 
felul, generate, e adevărat, de criza 
economică mondială, dar amplificate 
de haosul care s-a instalat în dome
niul plăților, al creditului și al mișcă
rilor de capitaluri dintre țări.

„Haos organizat", l-au caracterizat 
unii comentatori, bine plasați pentru 
a sesiza — în țesătura inextricabilă 
de fenomene din ultimii ani. de as
censiunea amețitoare a dobînzilor — 
jocuri bursiere aparent spontane, 
uriașe valuri speculative — semnele 
unei activități de culise a marelui 
capital, îndreptată spre realizarea 
propriilor interese, în dauna țărilor 
mai slabe din punct de vedere eco
nomic șl financiar. Iarăși nu este de 
mirare că tocmai în țări în care 
marele capital își are sediul principal 
au apărut opinii potrivit cărora eco
nomia mondială nu mai poate aspira 
la o reglementare a relațiilor mone
tare ca pe timpul lui Bretton Woods 
și că ceea ce există astăzi este de fapt 
tot ce poate oferi mai bun actualul 
stadiu al evoluției unei lumi în 
plină prefacere.

în urma eșuării în 1974 a încercă
rilor Fondului Monetar Internațional 
de a promova o reformă globală a 
sistemului creat cu 30 de ani în 
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urmă, s-a ajuns la concluzia consola
toare că datorită crizei economice, 
crizei petrolului, inflației nu se poate 
atribui vreo șansă decît unui „proces 
evolutiv, ordonat și bine orientat" de 
reformă, adică unor măsuri luate 
eșalonat în timp, în funcție de condi
țiile pe care le va oferi viata econo
mică internațională.

Or, ce au putut constata reuniunile 
internaționale de pînă acum in 
această privință ?

IMPACTUL CRIZEI. în făriie 
dezvoltate, care si-au pus speranțele 
într-o nouă disciplină a relațiilor mo
netare și financiare internaționale, 
activitatea economică stagnează ; șo
majul de masă este în creștere ; 
principalele state capitaliste se în
conjoară cu bariere protecționiste tot 
mai puțin permeabile ; raporturile 
valorice dintre monede oscilează ade
seori fără motive economice : deze
chilibrele plăților externe devin tot 
mai adinei. Nimic deci care să consti
tuie o bază pentru scontatul „proces 
evolutiv, ordonat și bine orientat".

în ce privește țările în curs de dez
voltare. comunicatul final al ultimei 
reuniuni a F.M.I. si B.I.R.D.. de la 
Helsinki, zugrăvește un tablou 
si mai sumbru : impact depri
mant al recesiunii asupra piețelor de 
export ; deteriorare puternică a ra
portului de schimb (adică a relației 
de echivalentă între cantitatea de 
produse destinată exportului și canti
tatea de produse obținută de aceeași 
țară din străinătate prin schimb); de
ficite tot mai împovărătoare ale 
balanțelor de plăți ; creștere exorbi
tantă a dobînzilor la datoria lor ex
ternă.

Ilustrînă aceste fenomene cu date șî 
cifre concludente. „Grupul celor 24", 
din care fac parte țări în curs de 
dezvoltare membre ale F.M.I. a mai 
făcut la Helsinki o afirmație la fel 
de îngrijorătoare : spiritul de coope
rare internațională, al cărei produs 
spectacular fusese sistemul monetar 
de la Bretton Woods, a slăbit din 

păcate într-o măsură alarmantă. Or, 
tocmai acest spirit, închegat în vii
toarea celui de-al doilea război mon
dial. fusese cel care ajutase ome
nirea să facă pași inainte si în do
meniul monetar.

IMPERATIVUL ACȚIUNII PEN
TRU CREAREA UNUI NOU TIP 
DE RELAJII VALUTARE. în fața 
acestor constatări este de optat între 
două atitudini : expectativa și ac
țiunea. Expectativa poate conveni ță
rilor — puține la număr — care cîș- 
tigă de pe urma situației tulburi sau 
care nici nu cîștigă și nici nu pierd. 
Ea nu poate însă conveni unor țări 
cum este România, deschise din punct 
de vedere economic spre Est și Vest, 
spre Nord și Sud. Pentru asemenea 
țări, situația economică și financiară 
internațională, cadrul instituțional al 
acestor relații, felul cum funcționea
ză instituțiile respective nu pot fi 
indiferente deoarece ele influențează 
puternic mersul propriei economii, al 
propriilor finanțe, poziția monedei 
naționale. In speță, faptul că Româ
nia se resimte de pe urma instabili
tății valutelor capitaliste, care intro
duce un element de incertitudine în 
relațiile de plăți, dăunător dezvoltă
rii schimburilor internaționale ; că 
piețele internaționale, împănate cu 
măsuri restrictive, devin tot mai greu 
accesibile mărfurilor sale de export ; 
că dobînzile la creditele internațio
nale sînt tot mai împovărătoare ; că 
tranzacțiile de capital întîmpină tot 
mai multe dificultăți justifică de ce 
tara noastră nu poate adopta decît 
alternativa acțiunii.

La Helsinki, ca și în numeroase alte 
reuniuni internaționale. România a 
militat pentru restructurarea rela
țiilor valutar-financiare internațio
nale, In sensul creării unui nou tip 
de raporturi cu respectarea strictă a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, deplinei egalități 
în drepturi, avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile. Interne, a 
dreptului fiecărui popor de a fi de
plin stăpîn pe destinele sale, pe avu

țiile, naționale, de a avea acces liber 
la materiile prime, la sursele de ener
gie, la cuceririle științei și tehnicii. 
Viitorul tip de relații va trebui să 
concure la asigurarea unui echilibru 
economic, financiar și monetar, me
nit să duță la un nou avînt al forțe
lor de prbducție, al științei și cultu
rii în țara noastră și în toate cele
lalte țări.

în toate manifestările la care a 
participat și care au fost consacrate 
restructurării relațiilor internaționale, 
România a promovat teza potrivit că
reia o nouă ordine monetară și fi
nanciară nu poate fi concepută decît 
ca o parte componentă a noii ordini 
economice internaționale, după cum o 
nouă ordine economică internaționa
lă presupune în mod obligatoriu și o 
nouă ordine monetară și financiară. J 
Una fără alta nu se poate, avînd în 1 
vedere interdependența relațiilor va
lutar-financiare și relațiilor econo
mice și politice.

I ALEGERILE PREZIDENȚIALE 
DIN INDIA. Majoritatea membri-

I lor colegiului electoral format din 
peste 4 600 de persoane, cuprinzînd 
membri ai celor două camere ale 
parlamentului si reprezentanți ai 
celor 21 de adunări legislative ale 

I statelor indiene s-au prezentat 
pînă luni seara la urne spre a ale-

I ge, pentru un mandat de cinci ani.

O CONCEPȚIE ȘTIINȚIFICA, 
ATOTCUPRINZĂTOARE. Intrucît 
noua ordine economică mondială for
mează, așa cum este recunoscut în 
întreaga lume, o preocupare constan
tă a partidului nostru, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, promotor al multor idei 
fundamentale cu privire la conținu
tul acestei ordini, este firesc, avînd 
în vedere cele de mai sus, ca res
tructurarea relațiilor valutar-finan
ciare să se bucure de aceeași atenție.

România pornește de la conștiința 
necesității unor transformări esen
țiale în spiritul și modul de organi
zare a relațiilor valutar-financiare 
internaționale, în conformitate cu in
teresele tuturor popoarelor și. în pri
mul rind, al țărilor în curs de dez
voltare. Noul sistem monetar inter
național, ca una din componentele 
esențiale ale noii ordini, va trebui să 
sprijine dezvoltarea echilibrată și e- 
chitabilă a comerțului mondial și a 
cooperării economice internaționale, 
punind la indemina partenerilor de 
schimburi cursuri valutare stabile și 
fundamentate economic. Va trebui, de 

asemenea, să șe asigure un raport 
just între prețurile materiilor prime 
și ale produselor industriale, o core
lație corespunzătoare intre"acestea și 
prețurile produselor agricole.

în vederea atenuării decalajelor e- 
xistente intre țările bogate și cele să
race — problemă capitală a zilelor 
noastre — prevederile de specialitate 
ale noii ordini economice vor trebui 
să faciliteze țărilor in curs de dez
voltare o participare rațională și e- 
chitabilă Ia diviziunea internațională 
a muncii, un tratament preferențial in 
domeniul comercial, financiar și va
lutar, al transferului de tehnologie.

Noul sistem monetar internațional 
va avea de rezolvat și problemele le
gate de sporirea datoriei externe a f 
țărilor în curs de dezvoltare, de ne
cesitatea unor aranjamente convena
bile pentru înființarea de instituții 
care să aibă ca obiect înlesnirea ac
cesului Ia piețele financiare prin a- 
cordarea de garanții și prin subven
ționarea dobînzilor. Pentru viitor va 
mai trebui creat un fond pentru fi
nanțarea avantajoasă a dezvoltării, 
alimentat de o parte din mijloacele 
care azi se cheltuiesc pentru absurda 
și dezolanta cursă a înarmărilor.

România consideră că viitorul sis
tem va trebui creat cu participarea 
tuturor statelor interesate și aplicat 
pe o scară cît mai largă, dat fiind că 
toate statele fac parte din una și a- 
ceeași economie- mondială. Aplicarea 
acestui sistem presupune renunțarea 
la actuala practică potrivit căreia 
principalele hotărîri referitoare la 
organizarea și funcționarea relațiilor 
valutar-financiare internaționale se 
iau în cadrul unor grupări restrinse 
de mari puteri financiare sau în ace
la al unor organisme în care puterea 
de vot este distribuită nedemocratic.

Este adevărat că actuala situație 
din lume nu este de natură să creeze 
de la sine condiții favorabile unei 
restructurări a relațiilor valutar-fi
nanciare internaționale., Acționind 
însă cu perseverență, cu spirit de 
răspundere, cristalizind obiectivele și 
căile noii ordini monetare internațio
nale, sprijinind tot ce poate concura 
la realizarea acestei ordini, înlătu- 
rînd tot ce o poate întîrzia, vom a- 
duce mai aproape de noi ziua în care 
popoarele, eliberate de coșmarele 
războaielor și crizelor economice, se 
vor putea dezvolta liber, armonios, 
pe măsura imenselor capacități ale 
spiritului uman.

Costin C. KIRIȚESCU 
doctor în economie

Economia R. P. D. Coreene, 
în primul semestru al anului

PHENIAN 13 (Agerpres). — Sari' 
cinile prevăzute in planul de țte- 
voltare a economiei R.P.D. ,Corș>? , 
ne primele sase luni ale acesf.ui.an 
au fost indeplinite si depășife 'fji- 
re'gistrîndu-se o realizare) de l rjla 
sută — relevă ziarul „Nodcfi" ;',in- 
mun". Creșteri însemnate/âtf fost ob
ținute in producția de energie >■ e- 

i lectrică, extracția cărbunelui, fibre 
sintetice, țesături. Încălțăminte si 
alte mărfuri de larg consum. Prin
tre unitățile cu rezultate .deosebit de 
valoroase figurează Combinatul me- 
talurgic Kim Ceak. Combinatul si-f 
derurgic Kanson. Uzinele chimice 
Hinnam. Uzina constructoare de ma
șini De-an — unități de prim-râng. 
cu o pondere majoră în economia 
tării. ______________

Peste 10 milioane 
de șomeri iîn țările 

Pieței comune 
Deciziile reuniunii 

de la Bruxelles
BRUXELLES 13 (Agerpres). - Mi

niștrii de finanțe din țările membre 
ale Pieței comune și-cu încheiat reu
niunea desfășurată la Bruxelles con
sacrată examinării uncr propuneri ale 
organului executiv al „celor zece", vi- 
zînd relansarea investițiilor în ve
derea combaterii șomajului — infor
mează agenția France Presse. La 
sfîrșitul dezbaterilor, ministrul danez, 
Ivar Noergaard, care a prezidat reu
niunea, a declarat că participanții 
s-au pronunțat în favoarea unei stra
tegii comune și coordonate cu pri
vire la relansarea investițiilor în sec
toarele productive in vederea amelio
rării competitivității produselor și a 
atenuării șomajului, flagel ce afec
tează în prezent peste zece milioane 
de persoane.

După cum relevă agenția Reuter, 
ministrul francez al economiei și fi
nanțelor, Jacques Delors, a formulat 
mai multe propuneri pentru relansa
rea investițiilor, precum și măsuri sus
ceptibile să contracareze ratele înal
te ale dobînzilor pe piața internațio
nală, in special americane.
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