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Am primit cu multă satisfacție telegrama prin care ra
portați îndeplinirea, la data de 19 septembrie, a prevede
rilor planului cincinal la producția globală industrială și doresc să vă adresez, in numele Comitetului Central al
partidului, al Consiliului de Stat și al guvernului, precum
și al meu personal, cele mai calde felicitări pentru acest
important succes pe care l-ați obținut in marea întrecere
pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului cin
cinal 1976-1980.
Înfăptuirea cu peste 100 de zile mai devreme a preve
derilor cincinalului - care vă dă posibilitatea să obțineți,
pînâ la sfîrșitul anului, o producție suplimentară de peste
40 de miliarde lei - reprezintă o importantă contribuție
pe care comuniștii, oamenii muncii din Capitală o aduc la
vasta activitate creatoare a întregului nostru popor care,
strins unit in jurul partidului, iși concentrează eforturile și
acționează cu hotărire pentru transpunerea in viață a mă
rețelor obiective ale dezvoltării economico-sociale a țârii in
perioada 1976-1980, a prevederilor înscrise în istoricul
Program de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism.
Apreciez in mod deosebit contribuția hotâritoare pe care
o adus-o la obținerea acestui strălucit succes puternica
organizație de partid a Capitalei, comitetul municipal, or
ganele și organizațiile de partid din unitățile industriale
din București, care au desfășurat o intensă activitate de
mobilizare și unire a oamenilor muncii în vederea intensi
ficării eforturilor pentru realizarea sarcinilor ce le revin,
pentru valorificarea la un nivel tot mai inalt a uriașului
potențial economic al Capitalei, pentru creșterea aportului
industriei bucureștene la progresul întregii economii na
ționale.
Doresc să subliniez, de asemenea, activitatea rodnică
desfășurată de consiliile oamenilor muncii - organe co
lective de conducere a intreprinderilor, expresie a demo
crației noastre muncitorești, socialiste - care au asigurat
participarea tot mai largă a muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor și specialiștilor la dezbaterea și soluționarea pro
blemelor producției, la conducerea întreprinderilor, la în
făptuirea cu succes a prevederilor planului de stat.
Succesele obținute dovedesc forța clasei muncitoare din
Capitala patriei noastre, a sutelor de mii de muncitori și
specialiști din întreprinderile bucureștene, inalta lor răs
pundere patriotică și spiritul revoluționar de care sînt
animați, hotârirea fermă de a face totul pentru înfăptuirea
in cele mai bune condiții a politicii partidului, a Progra

mului de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră. Marile realizări dobindite in dez
voltarea producției materiale, în creșterea bogâției națio
nale constituie»sursa unică a creșterii nivelului de trai al
oamenilor muncii, o ridicării gradului de civilizație ți bună
stare a întregului nostru popor.
Sint convins, dragi tovarăși, că acest succes va constitui
pentru comuniștii și toți oamenii muncii din Capitală — și,
desigur, pentru întregul nostru popor - un puternic în
demn de a acționa in continuare, cu și mai multă hotărire,
pentru'noi ți noi realizări in toate domeniile construcției
socialiste.
Desfâșurind, in lunile care au mai rămas pînâ la în
cheierea anului, o activitate susținută in toate întreprin
derile și unitâțile economice, să asigurăm realizarea și de
pășirea prevederilor la producția fizică și netă, creșterea
productivității muncii și ridicarea nivelului tehnic ți cali
tativ al produselor, reducerea consumurilor materiale, de
combustibil și energie, sporirea eficienței întregii activități
economice, buna funcționare a noului mecanism economico-financiar, întărirea autoconducerii muncitorești ți autoge’stiunii întreprinderilor in vederea îndeplinirii in bune
condiții a prevederilor actualului cincinal. In felul acesta
vom asigura o bază puternică pentru trecerea cu succes
la realizarea noului plan cincinal 1981-1985, a mărețelor
hotâriri ale Congresului al Xll-lea al partidului, care au
stabilit obiectivele și sarcinile ridicării pe o treaptă nouă,
superioară a societății socialiste românești, înfloririi multi
laterale a patriei, sporirii bunăstării poporului, întăririi in
dependenței și suveranității României socialiste.
Urez organizației de partid, comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii din Capitală noi și tot mai mari succese in
activitatea viitoare, in îndeplinirea planului, în creșterea ți
modernizarea producției materiale, in ridicarea eficienței
economice, astfel ca Bucureștiul, capitala patriei noastre
socialiste, sâ se situeze întotdeauna în fruntea întrecerii,
să joace un rol tot mai important în dezvoltarea econo
mică și socială a întregii țâri.
Urez, totodată, întregului nostru popor, tuturor con
structorilor socialismului din patria noastră realizări cit
mai însemnate în măreața operă de dezvoltare economică
și socială a țării, in înfăptuirea politicii Partidului Comu
nist Român - forța conducătoare a națiunii noastre - pe
calea luminoasă a socialismului, a făuririi vieții noi, libere
și fericite.
Doresc tuturor oamenilor muncii din Capitală ți din în
treaga țară multă sănătate ți fericire I

NICOLAE CEAUȘESCU

ZIUA METALURGISTULUI
La Palatul Consiliului de Stat au
Început, simbătă, 20 septembrie, con
vorbirile oficiale între tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și to
varășul Canaan Sodindo Banana,
președintele Republicii Zimbabwe.
La convorbiși participă :
Din partea română — tovarășii
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte
al Consiliului de Stat, Ion Coman,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
Nicolae Constantin, viceprim-ministru
al guvernului, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, Tudor Postelnicu. mi
nistru secretar de stat la Ministerul
de Interne, Ion M. Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. Silviu Curticeanu, secretar
prezidențial și al Consiliului de Stat,
Petre Gigea, consilier al președintelui
Republicii. Ion Popescu, adjunct $al
ministrului minelor, petrolului și geo
logiei, Petre Tănăsie, director în
M.A.rk Petre Blajovici, ambasadorul
•țării'.
'tre în Republica Zimbabwe.
Din partfea Republicii Zimbabwe —
tovarășii S. T. Sekeramayi, ministrul
păminturilor, reașezării și dezvoltării
rurale, W. Ndangana, M. Dube și
M. Chambati, membri ai Parlamentu
lui, S. Gava, consilier ministerial,
L. Mazivisa, consilier al primului mi
nistru. S. Sibanda. secretar preziden
țial, J. Shoniwa și J. Madebu, func
ționari în M.A.E.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat călduros vizita tovarășului
Canaan Sodindo Banana în România
și a exprimat convingerea că întîlnirile și convorbirile pe care le va avea
cu președintele Republicii Zimbabwe
se vor încheia cu rezultate fructuoa
se. conferind noi dimensiuni priete
niei. colaborării și solidarității dintre
țările și popoarele noastre.
Tovarășul Canaan Sodindo Banana
a mulțumit cordial pentru invitația
de a vizita țara noastră, pentru căl
dura cu care a fost întimpinat pe
pămîntul ospitalier al României,
afirmîndu-și, la rîndul său, în
crederea că Înțelegerile la care va
ajunge
cu
președintele
Nicolae
Ceaușescu, în timpul convorbirilor,
vor deschide perspective tot mai largi
bunelor raporturi dintre cele două
state, partide și popoare prietene.
Din partea primului ministru Ro
bert Mugabe, a guvernului, a Parti
dului Z.A.N.U.-F.P., a poporului
Zimbabwe, tovarășul Canaan Sodindo
Banafia a exprimat din nou profunda

•gratitudine șl recunoștință Partidului
Comunist Român, României socialiste
și poporului nostru, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru
ajutorul multilateral acordat, pentru
solidaritatea manifestată față de lupta
drdafltă poporului Zimbabwe.
Salutînd, încă o dată, cu căldură și
deplină satisfacție proclamarea inde
pendenței statului Zimbabwe, strălu
cită încununare a luptei eroice a po
porului Zimbabwe, tovarășul Nicolae
Ceaușescu l-a asigurat pe tovarășul
Canaan Sodindo Banana că, in noua
etapă, a reconstrucției naționale și
edificării unei vieți libere, demne și
prospere, partidul Z.A.N.U.-F.P., gu
vernul și poporul Zimbabwe se vor
bucura și în viitor de solidaritatea și
sprijinul Partidului Comunist Român,
României socialiste și poporului
român.
Evocînd aceste relații de strlnsă
prietenie, solidaritate militantă și co
laborare, stabilite încă în perioada
luptei grele a poporului Zimbabwe
pentru eliberare națională, cei doi
președinți au subliniat cu plăcere
că ele s-au consolidat și dezvoltat, la
un nivel superior, după proclamarea
Republicii Zimbabwe.
în cadrul convorbirilor s-au rele
vat rezultatele bune înregistrate în
dezvoltarea conlucrării pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific, cultu
ral și în alte sfere de activitate. Tot
odată, a fost manifestată dorința co
mună de a imprima un curs mereu
ascendent și de a da un conținut tot
mai bogat colaborării bilaterale, co
respunzător cerințelor și programelor
de dezvoltare economico-socială inde
pendentă ale celor două țări. în acest
sens, sînt examinate posibilitățile,
căile. și modalitățile de natură să.
contribuie la intensificarea relațiilor
economice, îndeosebi a cooperării,
în forme moderne, eficiente și în
domenii de interes reciproc — agri
cultură, minerit, geologie, construcții
de mașini, transporturi, comerț. De
asemenea, s-a hotărît să fie impulsio
nată colaborarea în domeniile științei,
culturii, învățămîntului și al pregă
tirii cadrelor.
De comun acord, s-a apreciat că
promovarea susținută a conlucrării
dintre România și Zimbabwe cores
punde intereselor fundamentale ale
popoarelor noastre, servește progre
sului și dezvoltării independente a
celor două țări, reprezentînd, totodată,
o contribuție însemnată la cauza pă
cii, cooperării și înțelegerii intre
națiuni.
Cei doi președinți au hotărît ca
membrii celor două delegații să
examineze și să stabilească, în timpul

vizitei, modalitățile concrete pentru
transpunerea în fapt a ințelegerilor și
acțiunilor de cooperare convenite.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Canaan Sodindo Banana au procedat
și la un aprofundat schimb de păreri
cu privire la evoluția vțeții politice
internaționale, acordînd o atenție deo
sebită problemelor care preocupă in
mod deosebit popoarele din continen
tele pe care se află situate cele două
țări ale noastre.
Examinindu-se situația din Africa,
s-a arătat că popoarele de pe acest
continent își afirmă tot mai puternic
voința de a se dezvolta liber, de sine
stătător, de a dispune de propriile
destine.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
relevat — șl în acest cadru — marea
importanță și semnificație a victoriei
poporului Zimbabwe, exprimindu-și
încrederea că ea va însufleți lupta
popoarelor încă oprimate din Africa
și din întreaga lume.
Cel doi președinți au subliniat că
România și Zimbabwe vor sprijini și
în viitor lupta popoarelor africane
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, a ori
căror forme de dominație și asupri
re, pentru dreptul lor sacru de a fi
stăpîne pe» bogățiile naționale, pe
soarta lor, pentru dezvoltare eco
nomico-socială independentă. Au fost
reafirmate sprijinul și solidaritatea
depline cu lupta poporului namibian
pentru
dobîndirea
independenței,
precum și hotărîrea țărilor noastre
de a milita susținut pentru lichida
rea definitivă a politicii de discrimi
nare rasială și apartheid în Africa
de Sud.
Totodată, a fost reliefată însem
nătatea rezolvării politice a conflic
telor existente între diferite state
africane, pe baza respectării Inde
pendenței și integrității teritoriale,
ceea ce este In concordanță cu inte
resele popoarelor respective, ale so
lidarității și unității tuturor popoa
relor africane.
în ceea ce privește Europa, «-a
apreciat că este imperios necesar
să fie sporite eforturile pentru buna
pregătire și desfășurare a reuniunii
din noiembrie de la Madrid, astfel
îneît ea să impulsioneze transpunerea
în fapt a documentelor semnate la
Helsinki, să ducă la dezvoltarea con
lucrării neîngrădite între toate ță
rile europene și, în mod deosebit, să
stimuleze trecerea la măsuri de
dezangajare militară a continentului,
punind bazele organizării unei con
ferințe pentru dezarmare in Europa.
Cei doi șefi de stat au exprimat,
totodată, Îngrijorarea față de agra

DESPRE MUNCĂ ȘI PROGRES
din unghiul răspunderii muncitorești
Am străbătut un drum lung, în deceniile noastre de construcție socia
listă. Un drum lung, pentru desăvîrșirea operei incepute, ne așteaptă să-1
străbatem. Și-I vom străbate muncind cu sporită dăruire revoluționară,
muncind cu înaltă răspundere, în fiecare compartiment al vieții noastre
sociale, învingind obstacolele, greutățile, animați și luminați de steaua
polară a crezului nostru comunist.
La această vibrantă chemare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu
de Ia tribuna celui dc-al doilea Congres al consiliilor populare, clasa
muncitoare răspunde cu un unanim prezent la datorie. La datorie, cu
răspundere revoluționară, așa cum a rostit de atitea ori prezent in toți
acești ani de puternice accelerații socialiste, tn reportajul-anchetă de față,
realizat într-o puternică citadelă a industriei brăilene, am căutat să sur
prindem marele efort de angajare, sub semnul răspunderii muncitorești,
in această etapă de istorie pe care o desăvîrșim sub ochii noștri, cu bra
țele și cu mintea noastră.
...Legea scrisă și nescrisă a com
petiției : să ciștige cel mai bun.
Gheorghe Nehoianu, de la între
prinderea de utilaj greu „Progresul"
din Brăila, lucra de-o bună bucată
de vreme la strungul lui paralel,
își vedea liniștit de treabă știind că

se află tntr-o competiție cu el Însuși
în primul rînd. Un muncitor, azi,
are răspunderile și satisfacțiile lui,
iar cînd acest adevăr elemsntar este
priceput, atunci totul căpătă înțele
sul firesc. Iată însă că Nehoianu
este mutat de la paralele la un uti

laj de mare performanță : un carusel-uzină, cu acționări și comenzi
dintre cele mai sofisticate. Cel In

anchetă socială
cauză s-a bucurat și s-a tnhămat
din plin la noua răspundere. S-au
bucurat și numeroșii săi tovarăși de
muncă.
— Unul, totuși, s-a arătat nemul
țumit, ne relatează Matei Buricea,
șef de echipă la secția uzinaj trasai
a fabricii de utilaj industrial, secre
tarul comitetului de partid de aici.
— De ce ?
— întrebarea asta i-am adresat-o
și eu. Nemulțumitul mi-a răspuns
cu o întrebare : — De ce a fost pro
movat Nehoianu și nu el ? — Pen

varea situației Internaționale, su
bliniind că, în aceste condiții, sa
impune, mai mult ea oricind, întă-*
rirea unității, solidarității și conlu
crării forțelor progresiste, antlimperialiste de pretutindeni, pentru a
pune capăt tensiunii din vîața Inter
națională și a asigura reluarea și
continuarea politicii de destindere,
colaborare și pace,. de respect al in
dependenței naționale. De ambele
părți s-a apreciat că trebuie făcut
totul pentru soluționarea numai prin
mijloace pașnice, prin tratative a
diferendelor dintre. state, a tuturor
problemelor complexe ce confruntă
omenirea, pornindu-se de la respec
tarea principiilor egalității în drep
turi, independenței și suveranității
naționale, neamestecului in treburi
le Interne și avantajului reciproc,
nerecurgerii la forță și la amenința
rea cu forța.
In acest context, a fost evidențiată
necesitatea realizării unei păci glo
bale, jiîste și durabile in Orientul
Mijlociu, care să ducă la retragerea
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în 1967, Inclusiv din Ierusali
mul arab, la rezolvarea problemei
poporului palestinian pe baza drep
tului la autodeterminare, inclusiv la
constituirea unui stat palestinian In
dependent, la asigurarea indepen
denței și integrității teritoriale a tu
turor statelor din regiune.
In timpul convorbirilor, s-a apre
ciat că instaurarea unei păci trai
nice în lume cere acțiuni energice
pentru limitarea și stoparea cursei
Înarmărilor, pentru oprirea amplasă
rii de noi rachete, pentru trecerea
la măsuri concrete de dezarmare, în
primul rînd de dezarmare nucleară,
pentru ca uriașe mijloace materiale
și financiare, angrenate în procesul
înarmărilor, să fie eliberate și utili
zate în folosul popoarelor, in special
al țărilor în curs de dezvoltare.
S-a subliniat, de asemenea, că o
problemă fundamentală a omenirii
contemporane o reprezintă lichida
rea subdezvoltării, a decalajelor eco
nomice dintre state și edificarea
unei noi ordini economice mondiale.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Canaan Sodindo Banana au reafir
mat hotărîrea partidelor și țărilor
noastre de a conlucra tot mâl strins
pe arena mondială, de a contribui
activ la Instaurarea unui climat de
pace, securitate și cooperare în Eu
ropa, în Africa și în întreaga lume,
la înfăptuirea idealurilor de liberta
te, independență și progres ale tutu
ror popoarelor.
Convorbirile se desfășoară Intr-o
atmosferă de caldă prietenie, de
stimă și înțelegere reciprocă.

tru că Nehoianu este muncitor de
clasă. — Și eu sînt. — Nehoianu și-a
deschis singur drumul Spre carusel :
învățînd necontenit, dovedind răs
pundere muncitorească. Intimplător,
cel cu care purtam acest dialog, deși
bun meseriaș, mai avea obiceiul să
lipsească de la serviciu. L-am pus
să socotească singur la ce pagubă
s-ar ajunge dacă un utilaj de ase
menea productivitate ar încremeni
un singur schimb. A lăsat vinovat
privirile tn jos. murmurînd totuși
cu necaz : — înseamnă că eu n-o
să pot să-mi croiesc niciodată drum
spre carusel ? — Cine a spus asta ?
Dovedește răspundere muncitoreas
că și-ți mărești singur șansele In
această competiție a celor mai buni.
— Din replica dv. înțelegem că
spiritul de răspundere se formează,
se cîștlgă tn procesul muncii.
— Nu toți vin cu el gata, con
stituit, de acasă. Dealtfel, nu o dată
spunem : uzina este o școală. Și du
greșim cînd afirmăm așa ceva Uzi
na este o școală din toate punctele
de vedere. Cea mai tnaiiă școală a
muncii, în primul rînd. Loc unde
fiecare are șanse egale să se per
fecționeze în meserie și, tn egală
măsură, să devină om cu O mare,

Sărbătorim astăzi „Ziua meta
lurgistului", zi în care
întregul
nostru popor
cinstește munca
plină de abnegație și răspun
dere a celor care plămădesc me
talul — „pîinea industriei", atit de
necesar dezvoltării economiei na
ționale, progresului și înfloririi ne
contenite a ’ patriei. Prin politica
clarvăzătoare a partidului, în anii
construcției socialiste a fost crea
tă și dezvoltată o puternică bază
tehnico-materială a industriei me
talurgice. Producția de oțel a țării
a crescut puternic, îndeosebi în ul
timul deceniu și jumătate, fiind în
acest an de peste patru ori mai
mare decît în 1965 și de 27 de ori
mal mare decît în 1950. Este deo
sebit de elocvent faptul că in pre
zent realizăm o producție de oțel
pe locuitor mai mare decît Statele
Unite, Anglia, Italia, Franța și sîntem foarte aproape de R.F. Ger
mania.
Metalurgiștii țării, detașament
de frunte al clasei noastre munci
toare, raportează cu mindrie, de
ziua lor, însemnate succese in ri
dicarea nivelului cantitativ și ca
litativ al producției de metal. Ast
fel, producția de laminate finite
pline din oțel a sporit în perioada
care a trecut din acest cincinal de
1,4 ori, reflectînd creșterea impor
tantă a fabricației de cocs, fontă
și oțel. De asemenea, s-au produs
mutații structurale în sortimentele
fabricate : producția de oțeluri
aliate se ridică la peste 10 la sută
din totalul producției de oțel, iar
peste 52 la sută din cantitatea de
oțel fabricată este constituită din

Creșterea producției de oțel

(în mii tone)

(Continuare in pag. a V-a)
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Proiectul de Lege
cu privire
la dezvoltarea
industriei mici
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cum se exprima de curînd tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
— Am observat, tovarășe Buricea,
că asociați răspunderea muncito
rească de stăpînirea temeinică a
meseriei.
— Explicația e simplă, tn primul
rînd, drumul străbătut de la „per
formanțele" tehnice de acum 30 de
ani — fabricarea gaterelor pentru
industria forestieră, de exemplu — și
pină la producția aflată acum pe
fluxul tehnologic — excavatoare gigant
de 8—10 mc cupa ori draglinele des
tinate canalului Dunăre—Marea Nea
gră — este un drum lung. Un drum
„pietruit" și cu strădania fiecăruia
de a se perfecționa In meserie. In
al doilea rînd : imensa majoritate a
fabricilor de astăzi dispun de o teh
nică de prim rang. înzestrare care
a presupus mari eforturi financiare
din partea statului. Nu intră oare în
datoria muncitorului — care este și
producător și beneficiar — să stăpâ
nească temeinic această tehnică, s-o
pună să lucreze eficient pentru so
cietate, deci pentru fiecare in parte?

Iile TANASACHE
(Continuare în pag. a Il-a)

Oțelul de lingă griu
Cine ar fi crezut,
acum cîțiva ani, că
aici, la Călărași, în
tre porumbul cîmpuIui și peștele Dunării,
o să crească oțel ?
Pescarii vechiului Lichirești și călărașii
care alergau pe dru
murile țării de odini
oară au descoperit acum vocația fierului.
Aveau nevoie oamenii
de aici de așa ceva. Is
toria orașului se sin
cronizează cu aceea a
întregii țări. Există o
mentalitate a griului
pe care oamenii de
aici o au în singe, dar
există și o mentalita
te a fierului care a
trebuit și trebuie încă
să fie cucerită. Majo
ritatea celor ce lucrea
ză în tînărul combinat
siderurgic sînt tineri.
Și cei care au venit
din alte părți ale țării
să pună umărul sînt
tot tineri, oameni am
bițioși
pentru
care
munca este lucrul cel
mai firesc.
Stăm de vorbă cu
Ștefan Dinu Eremia,
secretarul comitetului
de partid de pe plat
forma siderurgică Că
lărași ; un om între
două vîrste care Își mă
soară cu răbdare cu
vintele, deși o face cu
discreție, toate amă
nuntele devin eveni
mente. Orice călărășean știe aceste cuvinte
rostite de tovarășul
Nicolae Ceaușescu de
la tribuna celui de-al
Xll-lea Congres al
P.C.R. : „Aș dori să
informez Congresul că
deja la Călărași — e
adevărat, pe un cup

tor electric — am ob
ținut prima șarjă de
oțel". In acele ore ora
șul fierbea ; oameni de
diferite vîrste au ve
nit la poarta combi
natului să sprijine cu
inima neobișnuitul de
but. Și lucrurile
au
mers bine. A fost o
sărbătoare pentru fie
care.
Ștefan Dinu Eremia
amintește de un per
sonaj dintr-o carte
care se va scrie ; are

însemnări de
George ALBOIU
pe deplin conștiința
uriașelor transformări
în miezul cărora tră
iește ; cînd
vorbește
de necazuri, fața lui se
luptă cu o altă expre
sie. în preajma unor
asemenea oameni, cu
vinte ca dăruire, su
flet, precizie, entu
ziasm au o deplină acoperire și, de aceea,
un
răsunet
aparte.
„Prin 1930, trăiau aici
vreo 18 000 de oameni.
Azi sîntem peste 70 000
de suflete și vom fi
probabil peste 110 000
în 1985. în 1943 exis
tau 349 de muncitori,
iar tn 1979 numărul
lor a fost de aproape
13 000 și va ajunge în
1985 la aproape 20 300.
Nu știu dacă sînt spec
taculoase comparațiile,
dar importante slnt
schimbările de struc
tură din viața orașu
lui. în trecut, industria
municipiului Călărași
o formau cizmăriile.

cele două tăbăcării, o
fabrică de bere. Azi,
ca urmare a politicii
științifice a partidului
nostru de industriali
zare socialistă a țării
și repartizare judicioa
să a forțelor de pro
ducție pe
teritoriu,
județul Ialomița și,
in
cadrul
acestuia,
municipiul Călărași se
bucură de o dezvoltare
fără precedent. Numai
în ultimii 15 ani, pe
harta economică a mu
nicipiului Călărași au
apărut obiective indus
triale care fac mîndria județului : com
binatul de celuloză șl
hîrtie, întreprinderea
de materiale de con
strucții, întreprinderea
de confecții, întreprin
derea de industrializa
re a laptelui, întreprin
derea de producere a
nutrețurilor combinate
și altele". Sînt cuvin
tele primului secretar
al Comitetului munici
pal de partid Călărași,
Vasile Martin.
Tînărul combinat si
derurgic vine să com
pleteze această istorie.
De Ia 16 septembrie
1976, de cînd tovară
șul Nicolae Ceaușescu
a turnat prima cupă
cu beton, și pînă acum,
cînd gigantul din cîmpie
își
înnobilează
biografia cu noi îm
pliniri, timpul a lucrat
cu oamenii, pentru oa
meni. Imaginea șarjei
ți-a făcut loc în ori
zontul
localnicului,
■nîndru azi, pe drept
:uvînt, să-șl numeas:ă orașul — cetata a
ițelului.
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Ieri, printre oameni ai muncii din Capitala patriei care au raportat

Ritmul recoltării crește de la o zi la alta

îndeplinirea cincinalului cu peste 100 de zile mai devreme

MĂRIȚI VITEZA TRANSPORTULUI!

Se încheie o săptămînă tn care s-a lucrat intens la strîngerea și
din bazele volante, cît și cea de pre
transportul recoltei acestui an. Potrivit datelor furnizate de Ministerul
lucrare, asigurîndu-se, totodată, su
Agriculturii și Industriei Alimentare, pînă ieri, 20 septembrie, floareaficiente mijloace de transport.
soarelui a fost strinsă de pe 52 la sută din suprafața cultivată, cartofii de
După cum ne spunea tovarășul Mi
toamnă — 51 Ia sută, sfecla de zahăr — 77 la sută din programul lunii
hail Dinu, directorul adjunct al în
septembrie. Intrucit din aceste zile culesul se va intensifica, este ne
treprinderii prelucrătoare din Craio
cesar să fie luate măsuri ca și transportul produselor din cîmp la bazele
va, toate unitățile cu care s-au în
de recepție și la locurile de depozitare să se desfășoare in ritm cu re
cheiat grafice nu numai că-și ono
coltarea, astfel încît să se evite orice pierderi. In cele mai multe unități
rează sarcinile, dar le și depășesc
agricole această cerință osie respectată. Există insă și excepții, cind
substanțial. La prima vedere ar pă
transportul produselor întârzie. Asupra acestui aspect vom insista îndeo
rea că acesta e un lucru foarte bun.
sebi în rîndurile ce urmează.
Adevărul este altul. Unitatea craioveană nu poate prelucra zilnic decît
Arderu. I-am sortat, ambalat,
CÎNS) CAMIOANELE SO colae
2 400 tone sfeclă, din care 1 900 tone
dar întreprinderea „Agrosem" întîrBucureștiul, inima României socialiste, a rapor taculoase în anii socialismului și. îndeosebi, în și-a propus să lichideze in cel mai scurt timp is
din Dolj și 500 tone din Mehedinți.
SESC ÎN CÎMP CĂTRE zie preluarea". Am discutat cu ing. Or,
tat partidului, întregii țări îndeplinirea planului ultimii 15 ani, nu au avut alt izvor decît munca. toric posibil înapoierea și să-și asigure o viață
media cantităților recoltate și
Duculescu, directorul „Agrosem",
cincinal la producția industrială cu peste 100 zile „Nimic nu am primit de-a gata și gratuit, nimic demnă, fericită, liberă, prin munca sa și nu pe
PRÎNZ. Cartofii recoltați nu tre Ion
preluate,
în ultimele două săptămîni,
dar acesta motivează în grabă că
înainte de termen. Este un strălucit succes al oa nu a picat din cer 1 - spunea secretarul general
a fost de 3 200 tone. Numai pe par
membrii cooperatori de aici „n-au
spatele altora**.
buie să stea mai mult de o zi pe
cursul zilei de 17 septembrie s-au
menilor muncii din Capitala patriei, un succes
respectat tehnologia". „De unde știe
cîmp. Și asta dintr-un motiv bine în
Am căutat să desprindem la fața locului, în
primit aproape 3 700 tone. Astfel s-a
care ne umple sufletele de bucurie, clădit pe hăr al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Totul
că n-am pregătit bine producția pen
temeiat.
Dacă
tuberculii
rămîn
timp
ajuns în situația ca din cele peste
nicie, pricepere și înalt spirit gospodăresc. Nicio e rezultatul unei munci fâră preget, eroice a po- cîteva mari întreprinderi bucurețtene, cum, pe ce
tru livrare — întreabă plin de uimire
mai îndelungat pe cîmp se produce
56 000 tone recoltate să nu poată fi
ing. Ion Bivolaru, șeful fermei — că
dată succesele noastre, cît au fost ele de spec- porului nostru, care, stâpîn pe destinele sale, căi s-a reușit această răsunătoare izbîndă.
infecția lor cu boli, ceea ce cauzează
prelucrate decît 34 000 tone. La ora
pînă aseară nu a trecut pe aici 7" Evi
pierderi mari la păstrare. Relatam
actuală, peste 22 000 tone sfeclă de
dent, nu este timp pentru discuții
cu două zile în urmă că tn județul
zahăr se află In stoc. Depozitele în
contradictorii, ci se impune preluase
depun
eforturi
pentru
Harghita
treprinderii, precum și bazele de re
area citadelă a industriei Ca
— Lucrez de 24 de ani în această
tndustrială Bercenî, care și-a onorat
!n alte zeci și zeci de întreprin
rea cartofilor atît de întreprinderea
strîngerea neîntârziată a recoltei de
cepție de la Gîngiova, Bîrza, Bo
pitalei, întreprinderea de uti
Întreprindere. Dar anii acestui cin
sarcinile pe cincinal la producția
deri ale Capitalei, la fel ca la
desemnată să asigure sămînța pentru
cartofi. Și expedierea lor se desfăureni, Afumați ș.a. sînt blocate, nelaj chimie „Grivița
Roșie".
cinal au fost anii de vîrf ai pro
industrială la 29 iunie, sînt elocvent
I.M.G.B., spiritul de bun gospodar
anul viitor, cît și de întreprinderea
șoară
mai
bine
____
_____
decît
_____
în
........................
alți
ani.
Astmaiputîndu-se primi nici cea mai
In urmă cu cinci luni, ziarele aveaufesiei mele.' De ce gîndesc așa 7
exprimate de evoluția indicatorului
este la el acasă. In bilanțul realiză
de legume și fructe, tntîrzie și pre
fel, șeful bazei de recepție din Cîrța,
mică cantitate de sfeclă.
Bă consemneze la loc de cinste o
Poate pentru că în acești ani am
energie electrică consumată la un
rilor Capitalei in actualul cincinal,
luarea cartofilor pentru consum. Pă
Szabo
Ferenc,
se
declara
mulțumit
cules din plin roadele unei va
veste îmbucurătoare : printr-o te
milion de lei producție industrială.
la loc de frunte se menționează că
De ce s-a ajuns în această situa
gubitoare practică ! (I. Stanciu).
de
dotare
și
de
modul
în
care
Regio

legramă adresată C.C. al P.C.R.,
loroase
inițiative
muncitorești
Dacă în 1976 nivelul acestuia s-a
prin reducerea normelor de consum
ție ? Dintr-un motiv foarte simplu.
nala C.F.R. Brașov asigură vagoanele
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în
„Brigada de producție și educa
ridicat la 74,45 MWh energie elec
s-au economisit 638 mii tone com
Nu
graficele inițial întoc
solicitate pentru expedierea operati
GRAFICELE - RIGUROS mite,se respectă
tregul colectiv raporta realizarea
ție". Astfel, pentru a mă rezuma
trică, in acest an el a scăzut la
bustibil convențional și 459 milioa
depășindu-se prevederile lor.
vă
a
cartofilor.
Un
singur
exemplu
:
prevederilor planului cincinal la
numai la perioada care a trecut
56,29 MWh. Altfel spus, o reducere
ne kWb energie electrică.
RESPECTATE I Desigur, trebuie Conducerile multor cooperative, in
în ziua de 18 septembrie, pe rampele
producția industrială. Era una din
din acest an, brigada noastră a de
cu 25 la sută. Cu peste 27 la sută a
loc să utilizeze rațional forțele la re
bazelor de recepție din județul Har
să existe o corelare perfectă Intre
tre primele mari unități din indus
pășit planul producției fizice cu
scăzut în aceeași perioadă și consu
ntreprinderea „Postăvăria ro
coltarea concomitentă a mai multor
ghita existau în stoc numai 800 tone
recoltarea
și
transportul
produselor.
tria bucureșteanâ
care
anunța
4,2 la sută, al producției-marfă cu
mul de combustibil necesar obține
mână". Trecem prin mai mul
culturi de sezon, s-au năpustit asupra
cartofi. Mai greu se desfășoară trans
In
cazul
sfeclei
de
zahăr
intervine
acest important succes.
3,8 la sută, iar al productivității
rii unui milion de lei producție In
te sectoare de producție. Pre
sfeclei de zahăr pentru a încheia
portul cartofilor din cîmp Ia bazele
un element în plus : recoltarea șl
dustrială.
— Colectivul nostru, cunoscînd . muncii cu 2,3 la sută, reușind să
tutindeni, în toate secțiile și atelie
campania cît mal repede. Iată un
de recepție. Și aceasta din cauză că
transportul trebuie să fie corelate cu
ne menținem fruntași pe întregul
— Aceste Importante
reduceri
din timp sarcinile actualului cin
singur exemplu : C.A.P.
Amărăștii
rele, mașinile funcționau din plin.
I.T.S.A.I.A. Harghita, însărcinată să
capacitatea
de
prelucrare
a
fabricilor
cincinal
între
brigăzile
de
la
caale consumurilor energetice au fost
cinal, s-a organizat în mod cores
de Jos, In loc să recolteze și să
La toate locurile de muncă se lucra
transporte cartofii culeși de unități
de
zahăr.
Tocmai
de
aceea
se
întoc

zangerie.
Fiecare
dintre
noi
simte
punzător pentru a le îndeplini rit
posibile prin aplicarea unui amplu
transporte zilnic 90 tone de sfeclă,
în ritm Înalt. în secția țesătorie
le agricole, nu-șl respectă întru to
mesc grafice de recoltare și trans
mic, an de an, lună de lună —
discutăm cu muncitoarea Iuliana
deci atît cît prevede graficul, livrează
tul obligațiile contractuale. Autoca
port,
grafice
care
trebuie
îndeplinite
ne-a spus tovarășul Mihai Popa,
300 tone pe zi. (N. Petolescu).
Vrăjitoru.
mioanele solicitate sosesc tn unități
exemplar : nici mai mult, nici mal
secretar adjunct al comitetului de
împuținate sau cu mari întîrzieri. în
— Cum explicați dv. realizarea
puțin. Ce se întâmplă cînd această
partid al întreprinderii. Cincinalul
*
ziua de 18 septembrie, de pildă, ma
9 In industria Capitalei se realizează în prezent aproape
cincinalului de către Întreprindere
cerință nu se respectă 7 In județul
actual îl putem defini pe drept
*•
șinile solicitate de
’ -----C.A.P. Sîntimbru
cu
185
de
zile
mai
devreme
7
Dolj,
recoltarea
sfeclei
de
zahăr
a
o țesime din producția industrială a țârii ;
Se desprinde concluzia că In
. Lf
cuvînt drept un cincinal al moder
au început să transporte produsele
început
la
4
septembrie,
timp
în
care
—
Buna
organizare
a
producției,
tă
campanie
agricolă
se
in',
...
râ

nizării, al înnoirilor tehnice și teh
abia pe la ora prînzului. Ce-i drept,
• Producția industrială pe un locuitor a fost in 1979 de
ridicarea pregătirii profesionale și
la întreprinderea de industrializare a
suri organizatorice deosebite pentru
nologice, care au asigurat o înaltă
există
și
unele
cauze
obiective,
dar
Întărirea disciplinei constituie fac
sfeclei din Craiova au fost obținute'
ca recoltarea, transportul, depozita
eficiență întregii noastre activități
62 000 lei față de 52 000 lei în 1975 ;
nu se poate trece cu vederea că se
torii hotărîtori ai acestui succes. La
economice. Am beneficiat în peri
primele 3 000 tone zahăr. Conducerea
rea sau prelucrarea produselor agri
pierd
multe
ore
prețioase
din
zi
din
•
22,1
la
sută
din
producția
industriei
constructoare
de
noi toți cunosc bine ce au de făcut
oada care a trecut din acest an de
întreprinderii craiovene și-a organi
cole să se desfășoare în acela -i ritm.
cauza începerii lucrului cu întirziere
in
fiecare
minut,
în
fiecare
z*.
Toatrei ori de prezenta în mijlocul
mașini a țării este realizată în Capitală. Ponderea
sau a vitezelor de melc cu care se
zat bine atît activitatea de preluare
De aceasta depinde prevenirea orică
te
acestea
înseamnă
muncă
mal
nostru a secretarului general al
deplasează camioanele intre tarlale
_______
a sfeclei direct de la producători sau
ror pierderi de recoltă.
acestei ramuri în industria bucureșteanâ a crescut de
rodnică, mai eficientă. Dar șl ciștipartidului, tovarășul Nicolae
'
și
bazele
de
recepție.
Intrucit
trans

guri mai mari. Personal, In anii ac
Ceaușescu. De fiecare dată am primit
la 37 la sută in 1970 la aproape 50 la sută in 1980 ;
portul
cartofilor
nu
ține
pasul
cu
retualului cincinal am beneficiat de
prețioase indicații și s-au stabilit
coltarea, în numeroase unități se
• Din oțelul produs peste plan se pot realiza 65 000 tone
un spor de retribuție de 500 lei
măsuri precise pentru moderniza
adună mari grămezi de cartofi pe
lunar,
la care se adaugă cîștigurile
rea amplă a fabricației, pentru
utilaj metalurgic și 7 700 de autobuze ;
cîmp. (I.D. Kiss).
realizate ca urmare a depășirii sar
asimilarea în țară a celor mai com
cinilor
de
plan.
•
Reducerea
normelor
de
consum
la
metal,
combustibil
plexe utilaje tehnologice în vede
„LASĂ CĂ E TIMP" - 0
rea eliminării importului și pentru
O lăsăm pe țesătoarea Iuliana Vră
și energie electrică a asigurat o economie de resurse
a deveni competitivi cu asemenea
jitoru să intervină la unul dintre
PRACTICĂ
PĂGUBITOARE.
materiale și energetice care, la import, ar fi costat 135
produse pe piața externă. Desigur,
cele patru războaie la care lucrea
Din județul Vîlcea ni se semnalează
este greu să enumăr acum toate
' '
ză. Intr-adevăr, aici minutul nu
milioane dolari ;
un alt caz : mijloace de transport ar
îmbunătățirile care au survenit în
poate fi irosit. Și acesta este numai
• 12,6 la sută din exportul de produse industriale al țării
exista, dar organele de valorificare
munca noastră ca urmare a apliun singur reper al muncii rodnice
nu-și
fac pe deplin datoria. Iată des
cării în practică a indicațiilor se
desfășurate tn actualul cincinal de
se realizează in Capitală ;
pre ce este vorba. La cooperativa.
cretarului general al partidului,
harnicul colectiv al întreprinderii
agricolă din Băbeni s-au cultivat 31
Efectul măsurilor aplicate și al
• In 4 ani și 8 luni din actualul cincinal, volumul
bucureștene. Pentru a ilustra roa
hectare cu cartofi, recolta fiind bună
muncii entuziaste, harnice a întredele acestei activități notăm, intre
mărfurilor
exportate
a
fost
de
1,7
ori
mai
mare
decît
— peste 20 000 kg la hectar. Tuber
gului colectiv : realizăm
supllaltele, că in această perioadă bene
culii sînt mari și grei. Peste 100 de
mentar, pînă la sfîrșitul cincinalu
în întreg cincinalul precedent;
ficiile la 1 000 lei fonduri fixe au
cooperatori
lucrau de zor pentru a
lui, o producție industrială de peste
crescut aproape de două ori, iar
• In anii actualului cincinal s-a realizat peste un sfert
scoate
și livra fără întirziere întrea
un miliard lei, o producție netă de
producția netă la 1 000 lei fonduri
ga recoltă. De fapt, oamenii Începu
250 milioane lei și beneficii de
fixe — cu 45 Ia sută. Iar, așa cum
din numărul locuințelor construite in Capitală în anii
seră recoltarea cu o săptămînă în
180 milioane lei.
aveam să aflăm de la secretara co
socialismului ; pe lingă cele peste 110 000 aparta
urmă. După ce lăsaseră cartofii timp
mitetului de partid, Valeria Rusu,
mente noi, au fost date in folosință 17 700 locuri in
de două zile să se zvinte, i-au încăriscuția a continuat șl pe alte
Ia „Postăvăria română" întregul
planuri. O idee ni s-a părut
spor de producție din actualul cin
cat în saci, productia din această
cămine muncitorești, 400 săli de clasă, 2 100 paturi in
deosebit de importantă de re
cinal a fost realizat Integral pe baza
unitate fiind rezervată pentru săspitale, peste 3 500 locuri în creșe și grădinițe,
ținut : prin realizările lor din
creșterii productivității muncii. Un
mință. Intre timp se strînseseră pa
acest an, din întregul cincinal,
succes
pe
care
11
raportează
cu
224 000 mp spații comerciale.
cîmp, în saci, mai bina de 70 tone.
oamenii muncii de la „Grivița Ro
mîndrie comuniștii, oamenii muncii
„De patru zile păzim cartofii In
La C.A.P. Cozmenl, județul Harghita, înainte de a fi livrați, cartofii sint
șie" ne-au convins de marele ade
și din alte numeroase. întreprinderi
cîmp — îșî exprimau nemulțumirea
sortați cu grijă
văr că munca și numai munca,
bucureștene. Un succes care pe an
plină de inițiativă și răspundere,
samblul industriei Capitalei poate
șefii de echipă Victor Bălteanu șl NiFoto : Szâkacs Săndor
răspunderea pentru ceea ce face.
program de măsuri tehnica și orga
asigură sporirea producției și a
fi redat printr-o succintă, dar edifi
Iar cîștigurile noastre sînt pe po
nizatorice care au vizat, în egală
eficienței economice, creșterea avu
catoare formulare : întregul spor
trivă : eu, de pildă, aveam în 1975
ției naționale și
ridicarea
pe
măsură, îmbunătățirea tehnologiilor
de producție obținut din 1976 pînă
o retribuție tarifară netă de 2135
această bază trainică a bunăstării
de fabricație, creșterea randamen
in prezent a fost realizat pe seama
lei.
Acum,
dacă
adaug
cele
două
telor de exploatare a utilajelor și
celor ce muncesc.
creșterii productivității muncii.
majorări succesive din acest cinci
modernizarea acestora, o evidență
Aici în întreprindere, relația
nal,
sporul
pentru
munca
în
acord
exactă
a
consumurilor
energetice
muncă-bunăstare se regăsește in
Aflați acasă sau la locurile
global șl alte sporuri legale, cîștig
(Urmare din pag. I)
curînd ne-am confruntat la secția
în toate compartimentele uzinei,
drepta degetul. Vina, clar, nu era a
chipul cel mai firesc. în acest
de muncă, in schimbul al doilea
lunar
peste
3
800
lei.
Și
la
fel
ca
roți cu o optică ce nu putea rămîne
formarea
unei
puternice
opinii
de
noastră.
cincinal, retribuția medie a oameni
al
zilei
de
ieri,
comuniștii,
oame

mine beneficiază de cîștiguri impor
Poate fi despărțită, în aceste con
fără replică. „N-o fi foc, acolo, o
masă pentru gospodărirea cu maxi
lor care lucrează aici a crescut cu
Da, nu era. Dar munca noastră
nii
muncii
din
Capitală
au
as

tante și ceilalți membri ai brigăzii.
diții, răspunderea muncitorească de
sutime peste toleranțele admise",
mă exigență a energiei electrice
33,4 la sută, datorită majorării în
aștepta, timpul acesta irosit lovea
Bunăoară, în fiecare lună sporul
cultat cu emoție și mare bucurie,
efortul individual pentru îmbogăți
căutau cîțiva să justifice abaterile
și combustibilului, ne spune ingine
cele două etape a retribuției tari
în
noi toți. Vine șeful de echipă
mediu de acord global pe un mem
rea cunoștințelor profesionale, pentru
la radio și televiziune, scrisoarea
de la tehnologie. — Dacă clanța de
rul Marius Lozici, șeful secției
fare și a sporului de cîștiguri —
Stănică Jercan : — Meștere, doar
bru
al
brigăzii
este
de
500
—
600
let
a
corespunde
cît
mai
bine
exigențe

la
ușa
ta
nu
se
potrivește
energetice
a
întreprinderii.
cu
o
sude felicitare adresată de tovară
evaluat la 18,5 milioane lei pe an
n-o să așteptăm cu brațele încruci
lor tot mai mari de la orice loc de
time, lași ușa deschisă 7 — Nici
Ne oprim într-o altă secție a în
samblul întreprinderii — obținut ca
șul Nicolae Ceaușescu, pentru
șate să ne pice cuplajul din cer.
n
fapt
aparte
desprins
din
ra

muncă
7
După
convingerea
mea,
spi

chiar
așa
I
Ba
chiar
așa.
Cu
atît
treprinderii,
oțelăria,
care
consumă
urmare a depășirii planului pro
succesele obținute in realizarea
Am aștepta mult și bine. Mi-am
portul muncitorilor bucureșritul de răspundere nu poate merge
mai
mult
cu
cît
aici,
în
uzină,
a
in

circa jumătate din cota de energie
ducției nete.
bătut capul și am o idee...
sarcinilor acestui cincinal. Apre
teni : producția industrială
decît
mină
în
mînă
cu
strădania
de
trat
în
obișnuința
noastră
să
măsu

electrică
alocată
unității.
Firesc,
într-unul din punctele fierbinți
cierile, cuvintele calde ce le-au
Nu era sarcina de serviciu a lut
care se realizează în acest an în
continuă pregătire în meseria aleasă.
răm răspunderea, conștiința munci
aici măsurile de reducere a consu
ale producției îl întâlnim pe mun
Stănică Jercan să-și bată capul cu
fost adresate de secretarul ge
Capitală — mai mare cu 36,8 la sută
Convingere sinonimă cu un autentorească nu cu milimetrul, nu cu
murilor sînt pe primul plan al pre
citorul Aurel Dnimcea, șeful unei
amintitul cuplaj. Conștiința lui mun
neral al partidului constituie
decît în 1975 — se obține practic cu
tic cuvînt de ordine în echipa pe
sutimea, ci cu micronul, dacă se poa
ocupărilor. Intensificarea insuflărli
brigăzi fruntașe de cazangii.
citorească îi încredințv.? această
aceeași cantitate de energie electri
care Matei Buricea o conduce :
te spune așa. Și sigur că se poate.
pentru toți un puternic indemn
cu
oxigen
la
elaborarea
otelului,
sarcină care, de data acear .Însem
— La ce lucrați acum ?
că și combustibil care s-a înregis
toată lumea să învețe. Unii dau li
Măsura asta, la micron, a Înrădă
de a munci in continuare cu și
scurtarea duratei de elaborare a
na mai mult decit obligație,, de ser
trat in primul an al cincinalului.
ceul. Alții țintesc noi categorii pro
cinat puternic reflexe morale înalte
— Executăm trei camere de cocs
șarjei, îmbunătățirea etanșărllor
mai multă hotărire pentru noi și
viciu. La ideea Inițială meșterul a
Altfel spus, colectivele întreprinde
fesionale. Muncitorul Bratu Bratoîn fiecare loc de muncă al prestigi
pentru Combinatul petrochimic Mitermice sînt tot atîtea măsuri teh
noi realizări in dezvoltarea și
adăugat alte idei, diverse corecții
rilor bucureștene au dovedit prac
sin, din acest climat și-a luat zborul
oasei
citadele
a
excavatorului
româ

dia. Una dintre acestea este gata
_
nice pe care calculatorul electronic,
modernizarea producției mate
s-au adus din mers și, cu o adap
tic că se poate produce mai mult,
și a devenit inginer. Mircea Zugrași se află la tratamentul termic, iar
nesc. 11 ascultăm pe Mihai Pelin,
ce urmărește permanent evoluția
riale, in ridicarea eficienței eco
tare de cuplaj, probele s-au făcut la
mai bine, cu consumuri energetice
vu, un alt om din echipă, a promo
la celelalte două montăm racordu
maistru principal la secția unicate I:
consumului de energie electrică, le
vreme, risipa de tjmp a fost evitată.
nomice, pentru a-și aduce o
substanțial micșorate.
vat în anul II la subingineri. Toată
rile și efectuăm amenajările inte
— Aveam de executat o foarfecă
evidențiază. Și tot atît de firesc
— Deși lucrați într-o secție 'de
lumea să învețe — devine astfel un
rioare. In curind vor fi și acestea
de tăiat țagle. Oamenii s-au întrecut
contribuție tot mai importantă la
...întreprinderea de mașini grele
apare în aceste condiții faptul că
unicate, tovarășe Pelin, știm că acest
semn al răspunderii muncitorești.
terminate și vor putea fi livrate
pe ei înșiși, au realizat la timp uti
tona de oțel lichid se elaborează in
este cel mai mare consumator de
înflorirea multilaterală a patriei,
episod nu este cîtuși de puțin unicat.
Răspundere care dă relief comu
beneficiarilor. Astfel, vom trece
lajul. Urmau acum, la rînd, probele
acest an cu 20 kWh energie electri
energie electrică din industria Ca
la creșterea bunăstării poporului.
La ce rubrică de producție l-ați con
niunii dintre cetățean și societate,
neîntârziat la execuția unui reactor
în gol. Pentru aceste probe era insă
că mai puțin decît-în 1976. Numai
pitalei. Preocuparea constantă pen
tabiliza 7
al
cărei
ax
îl
reprezintă
interesele
chimic pe care ne-am angajat să-l
neapărată nevoie de un cuplaj pneu
aici se obține în 1980, față de anul
tru gospodărirea cu maximă efi
terminăm cu 15 zile mai devreme.
C.
CtRLAN,
D.
T1RCOB,
comune,
idealul
comun.
„Toleranțe

matic
pe
care
îl
face
o
altă
uzină.
— La rubrica starea morală a co
de început al cincinalului, o eco
ciență a energiei, rezultatele obți
le" în acest domeniu sînt extrem de
». CONSTANTIN
N-a venit cuplajul cu pricina, nu
lectivului nostru. Stare ce-i îndeam
— Ce a însemnat pentru dv. ac
nute in această direcție de colecti
nomie de 3 000 MWh energie elec
strînse, aproape că nu sînt admise.
începem probele. Stăm. Orlcînd pu
I. ȘTEFAN
nă necontenit pe oameni să mun
tualul cincinal 7
vul marii unități de pe platforma
trică.
— Pentru că veni vorba de tole
team justifica de ce. Că se pierdea
cească mal bine, cu răspundere, să
ranțe, reia Matei Buricea. Mai de
atît timp ? Aveam către cine înÎndrăznească, să caute, să găsească.
In fond, după părerea mea, toate
aceste calități alcătuiesc definiția
muncitorului de azi, care — pentru
cine cunoaște realitatea noastră știe
că nu-i o vorbă — poartă pe umeri
răspunderea pentru tot ceea ce se
ar fi trebuit confruntate cu monetarele con-'
barmanul: nu i-a rămas decît diferența de
necugetat care ii aduce, doar cîteva luni de
încît era dispusă să suporte toate consepetrece în jur, răspunderea pentru
trafăcute... dispăruseră. De mult. La fel, cea
la marcaj : 461,05 lei.
zile mai tîrziu, în fața instanței de jude
cințele :
bunul mers al întregii societăți.
mai mare parte din monetarele originale
cată — nu este cel mai simplu lucru din
— Declar că, indiferent de pedeapsa pe
— N-ați vrea să stăruiți mai pe
Deci, toată lumea... mulțumită. în afară
semnate de casieră. Bineînțeles, nici unele,
lume. Pentru că de cele mai multe ori nici
care o voi primi, nu accept ca aceasta (ve
Îndelete asupra acestei ultime idei 7
de nuntași, care, a doua zi, „treziți" din
nici altele n-au fost luate de organele de
măcar
nu
există
asemenea
cauze.
cina
—
n.n.)
să
ia
lumină
de
la
contorul
bucuria evenimentului, au mal făcut, acasă,
— Iertată-ml fie lipsa de modestie,
control preventiv care au „trecut" prin uni
meu.
Printre rîndurile pline de năduf ale repe îndelete, socotelile. Și cum socoteala de
dar m-aș opri la cîteva date din
„,S-a întâmplat la unitatea nr. 10 din com
tate. Și care, este clar, nici n-au verificat
clamațiilor
sau
declarațiilor
făcute
în
fața
acasă nu se potrivea, chiar deloc, cu cea
O amendă penală de 3 000 lei avea să o
propria biografie. Tocmai pentru că
plexul comercial Berceni Sud I. Mai precis,
vreodată existența lor. Cum n-au verificat
instanței de judecată se pot descifra în
de la „Parc", fac o reclamație Ia O.J.T. După
aducă, totuși, la ginduri mai bune. Iar lu
sînt date prototip, ca să zic așa, pen
la raionul de mezeluri-brînzeturl, unde erau
nici „calitatea" produselor.
schimb,
cu
ușurință,
o
puzderie
de
ambiții
care
degeaba
s-au
mai
grăbit
„mulțumiții"
crurile
să
intre
pe
făgașul
normal.
Făgașul
tru mii și milioane ca mine. Am
responsabili Băcanu Florian și Soacă Ale
nerealizate,
veleități
nejustificate
și
suscep

Atunci
ce-or
fi
făcut
?
să-i
îmbuneze
;
reclamația
Și-a
urmat
normal,
de
pe
care
alunecaseră
din
pricina
terminat școala profesională a uzi
xandrina •„ responsabili, gestionari și mari
tibilități ignorate. în replică, alte ambiții,
unul... reșou.
cursul.
nei și, de 30 de ani, lucrez fără în
meșteri în crearea de plusuri. După rețete
alte veleități, alte susceptibilități. La fel
trerupere aici. Aici am deprins me
Pînă în fața instanței de judecată n-a
pe atunci numai de ei știute și dezvăluite
de
ireconciliabil
rănite
in
dispute
care
nu
seria, am avut satisfacții profesio
ajuns decît Stanciu Olimpia. (Șeful de sală,
public abia după un control inopinat al mi
se mai știe de la ce au început, dar este
nale, am devenit maistru, am fost
Huszar Ladislau, ca și șeful de unitate,
liției. Un singur exemplu : se iau 5 kg
clar
unde
au
ajuns
:
la
risipă
de
insinuări,
primit în rîndul comuniștilor. Tata
Hanciuța Pavel, fuseseră scoși de sub urmă
brinză de vaci de 11,60 lei, se amestecă cu
vorbe grele, scăpate la minie, gesturi necu
a lucrat tot în uzină — lăcătuș în
rire penală și amendați contravențional. Mo
5 kg brinză de vaci de 7,50 lei, se adaugă 1
getate,
săvîrșite
sub
imperiul
primului
im

hala veche, Mama, la fel, a fost
tivul : nu aveau antecedente penale). Și,
litru de lapte de 2,30 lei și... produsul obți
puls. Iar în declarațiile martorilor, tot prin
muncitoare la oțelărie. Fratele meu
după cîntărirea faptelor sale în balanța foar
nut se poate vinde fără nici o grijă ca
tre rînduri, se poate descifra cu aceeași
aici a învățat meseria, cu un cumte exactă a justiției, a fost condamnată la
brinză de vaci calitatea I. Că vorba lor :
ușurință
—
in
însăși
înverșunarea
lor
pole

nat am lucrat o vreme în aceeași
— Mulți vede, puțini cunoaște 1
un an și șase luni — pentru delapidare —
mică
—
că
n-au
fost
decît
punători
de
paie
„Deoarece munca profesională la institut
echipă. Uzina, cum se vede, a fost,
și 8 luni — pentru abuz în serviciu contra
Dar mai degrabă a noastră : mulți sînt
pe
foc.
Sau,
la
fel
de
grav,
simpli
specta

îmi
,
ocupa
cea
mai
mare
parte
a
timpului,
este șl, zic eu, va fi mereu viața
intereselor personale, urmînd să execute
(prin inspecțiile de tot felul), puțini contro
Acum un an, prin Iulie, s-a făcut nuntă
tori,
amuzați,
la
un
„bilei",
fără
bilete
de
am
acceptat
să
primesc
in
columbăria
mea,
noastră.
Cine poartă
."_____ _*_____
răspunderea
pedeapsa cea mai mare, fără privare de
lează cu adevărat.
mare la restaurantul hotelului „Parc" din
intrare.
la
cerere,
pe
A.F.,
care
să
mă
suplinească
pentru
bunul ei mers 7 Noi, munci
libertate, intr-un alt loc de muncă. Cît mai
Deci cam așa se creau plusurile. Ceea ce
Arad. Și o afacere pe măsură. Ospătară
— Vizitam pe inculpată, cu care sînt rudă
in zilele cind sint plecat in deplasări, la
torii, care o conducem, care mun
departe de orice „tentații" de felul celor
nu înseamnă că la fel de ușor se puteau
Stanciu Olimpia s-a „sacrificat" să întoc
— îșî amintește una din martorele la pro
columbărie".
cim, care ne bucurăm de munca
pe care le manifestase pină atunci, In
face și bani din aceste plusuri.
mească singură toate actele de „ieșire a pro
cesul
Intentat
de
T.
E.
din
București,
str.
noastră. Iar uzina noastră nu-i decît
mijlocul unui colectiv în măsură să o re
(Din dosarul nr. 1 842/1980, Judecăto
Nu pentru că marfa nu avea căutare. Ci
duselor din secții" — bar, bufet și bucătă
Gh.
Dinicu
nr.
28,
sector
5,
vecinei
sale
o părticică a întregii țări, ale cărei
aducă pe calea cea bună : la întreprinde
ria sectorului 4 din Capitală)
pentru că la secția de mezeluri-brinzeturi
rie. Iar bucătarul, bufetiera și barmanul de
A.
E.
pentru
„tulburarea
folosinței
locuin

destine se află în munca și în voin
rea de confecții.
plata se făcea la casă, nu la vînzător. Pînă
serviciu au fost de acord să nu facă bonuri
ței". Asistam la discuțiile cu colocatarele și
ța noastră.
Ei bine, din dosarul recursului — pentru
„...Cind partea civilă i-a cerut restituirea,
la urmă, în liniștea oferită de numele și
de marcaj decit la terminarea nunții. Sau,
cu partea vătămată, căreia îi reproșa că se
Răspunderea, vrednicia muncito
că S. O. a făcut și recurs — rezultă insă
inculpatul a refuzat, afirmând că o parte
renumele pe care îl aveau în întreprindere
mai precis, după ce S. O. va încasa de la
întrerupe lumina, că a umblat la priză. In
rească pentru părticica asta de țară
că locul de executare a pedepsei a fost
— deci netulburați de teama vreunui con
din bunuri le-a înstrăinat, iar restul nu le
nuntași contravaloarea mesei. Conform me
culpata reproșa pârtii vătămate că folosește
in care se făuresc excavatoarele cu
pînă la urmă schimbat. Unde credeți ? La
trol curent mai serios — au descoperit so
niului comandat : 21 915 lei.
va restitui pină nu-i va achita suma de
reșoul.
emblema „Fabricat în România" au
I.A.S. Mureșul. Mai exact la cantina
luția prin colaborarea mai strinsă, directă
6 000 lei, reprezentând hrănirea unui cățel
De ce toate aceste abateri de la regulă 7
Deci
totul
a
început
de
la
un
reșou.
Au
și o dimensiune exactă : puternica
I.A.S.-ului.
și concretă cu Ionescu Cornelia, una din
Pentru a se obține fără nici o altă difi
timp de o lună de zile".
urmat reclamatii la I.D.E.B., certurile de
Tot ospătară.
citadelă muncitorească brăileană a
cele două vînzătoare de la secția de parfucultate diferența dintre ce s-a încasat șl ce
rigoare,
scandaluri
de
se
adunau
toți
veci

merie-galanterie, unde plata se făcea direct
(Din dosarul nr. 1 230/1980, Tribunalul
Îndeplinit încă de la sfîrșitul lunii
s-a consumat efectiv. Mal exact 7 624,50 lei.
nii. Și „dreptatea", făcută după principiul
la vînzător. în bani peșin.
municipal București)
iunie sarcinile de plan pe întregul
După care întreprlnzătoarea organizatoare a
„să moară și capra vecinului". Iată ce a
Cum s-au Înțeles, cine a ținut evidențele
afacerii le dă celorlalte 4 colege cîte o mie
cincinal, iar din calculele specialișreținut In acest sens Instanța de judecată :
„Pîrîtul
după
«-a
purtat
brutal
cu
soția
duble, dacă au împărțit „frățește" zecile
de lei („drept recunoștință din partea nun
„în perioada 31.X—15.XI.1979, din proprie
tilor reiese că aici se va realiza,
trecut
ce
a
bătut-o,
iar
din
toamna
anului
de mii de lei, sînt amănunte — „tehnice" —
tașilor pentru calitatea serviciului"), șefului
inițiativă și cu Intenție, inculpata a scos
pînă la sfîrșitul anului, o producție
care n-au importanță decit pentru indivi
acelei
soții
sint
despărțiți
in
fapt
în
cadrul
de sală 400 (,.in numele colectivului") și șe
bușoanele de la cantorul electric instalat in
suplimentară de aproximativ două
dualizarea pedepsei. în instanță. Merită însă
locuința
sa
și
a
tăiat
cu
un
clește
firele
locuințe".
fului de unitate 500 (care șef de unitate
miliarde lei.
reținut un alt amănunt. Tot „tehnic". Nici
electrice aflate in podul imobilului".
și-a închipuit, cînd i-a luat, că sînt pentru...
(Din dosarul nr. 2 411/1979, Judecătoria
A încerca să descoperi cauzele adevărate
la verificarea care a urmat imediat contro
Iată, așadar, că expresia răspun
— N-am eu lumină, dar n-are nici ea.
„chiria localului"). Pe „bucătar" l-a mulțu
din Arad)
ale degradării relațiilor firești dintre ve
lului, nici la expertiza contabilă cerută în
derii muncitorești, revoluționare nu
A.
E.
era
in
fine
satisfăcută.
Și
chiar
mînmit
cu
altă
mie,
iar
bucătăresei
i-a
dat
cini
—
de
la
obișnuita
urare
de
bun
venit
instanță nu s-a mai putut stabili prejudiciul
poate fi decit
fapta revoluționară
în noua locuință, să zicem, pină la gestul
<Jră de ideea care îi venise. Atît de mîndră
Florin CIOBANESCU
350. Singurul „păgubit* se pare că a fost
real. O bună parte din benzile de casă care
consacrată Înfloririi patriei noastre
dragi.

UN SUCCES CLĂDIT PE HĂRNICIE
SI PASIUNE REVOLUȚIONARĂ
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Alchimie

Din caietul
grefierului

tot la o stînâ,
dar mai mica

Mărul discordiei
era un resou
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LEGE

cu privire la dezvoltarea industriei mici
Pe baza hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 9 septembrie a.c. se supune dezbaterii publice proiectul
de LEGE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA INDUSTRIEI MICI.

Propunerile, observațiile și sugestiile cetățenilor la proiec
tul Legii vor fi trimise Comitetului

pentru Problemele Consiliilor

Populare.

Art. 12 — Unitățile subordonate consi
liilor populare se înființează și se organi
zează potrivit prevederilor legale.
Art. 13 — în desfășurarea activității uni
tăților consiliilor populare se va urmări
permanent aplicarea principiului autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, dezvoltarea producției și
sporirea eficienței
economice,
creșterea

contribuției lor
locale.
x

la

veniturile

bugetelor

Art. 14 — Consiliile populare vor asi
gura dezvoltarea bazei proprii de materii
prime și materiale necesare activității eco
nomice a unităților pe care le organizează,
desfășurarea conlucrării și cooperării aces
tora cu unități de stat , sau cooperatiste,
atragerea, pregătirea și folosirea, în aceas
tă activitate, a forței de muncă disponibile.

SECȚIUNEA A ll-A

înfăptuirea programului de făurire a so
cietății socialiste
multilateral dezvoltate
impune folosirea cu maximă eficiență a tu
turor resurselor materiale și a forței de
muncă de care dispune economia națio
nală, creșterea continuă a gradului de va
lorificare a acestora.
în acest cadru un loc important îl ocupă
resursele materiale și de muncă existente
In comune și orașe, care pot fi valorificate
de industria mică.
Industria mică își desfășoară activitatea
sub conducerea și îndrumarea directă a
consiliilor populare, avind ca obiectiv prin
cipal de a contribui la dezvoltarea produc
ției materiale a societății, în principal prin
valorificarea resurselor naturale, a produ
selor secundare animaliere, vegetale și in
dustriale, a materialelor refolosibile, pre
cum și a altor resurse de materii prime și
materiale locale.

De asemenea, prin industria mică trebuie
să se urmărească dezvoltarea și diversi
ficarea producției de bunuri de consum și
servicii în scopul satisfacerii în bune’ con
diții a cerințelor populației și a altor nevoi
ale economiei naționale. Un loc deosebit
în cadrul acestor activități trebuie să-l ocu
pe producția obiectelor de artizanat și de
artă populară, mărindu-se substanțial pon
derea produselor realizate de industria
mică pentru export.
Industria mică trebuie să participe la
crearea condițiilor de cuprindere în acti
vitatea de producție și prestări de servicii
a forței de muncă disponibile, în tot cursul
anului, asigurindu-se celor care lucrează
în asemenea activități venituri corespun
zătoare producției realizate.
în acest scop, Marea Adunare Națională
adoptă prezenta lege:

Capitolul I

Dispoziții generale
Art. 1 — Industria mică, parte Integran
tă a economiei socialiste, constituie un do
meniu important al producției materiale a
societății, care trebuie să aducă o contri
buție tot mai însemnată la dezvoltarea
generală a economiei, la creșterea conti
nuă a nivelului de trai al populației.
Industria mică cuprinde unitățile de pro
ducție și de prestări de servicii ale consi
liilor populare, cooperației meșteșugărești,
cooperației de consum, activitățile indus
triale din cooperația agricolă de producție,
precum șl activitatea micilor meșteșugari
autorizați și alte activități de producție și
de prestări de servicii, organizate potrivit
legii.
Obiectul principal de activitate al indus
triei mici îl constituie producția de bunuri
de consum, articole de uz casnic și gospo
dăresc, jucării, țesături și confecții texti
le, cusături populare, covoare, alte articole
de artizanat și de artă populară, produse
alimentare, materiale de construcții, fa
bricarea, repararea și recondiționarea de
piese, repere și subansamble pentru ne
voile populației și industriei, întreținerea
șl repararea locuințelor, producerea- de
bunuri în cooperare cu alte unități econo
mice, morăritul prestator și alte servicii,
în scopul satisfacerii cerințelor oamenilor
muncii și ale unităților socialiste, precum
și pentru export.

Art. 2 — întreaga activitate de industrie
mică se desfășoară sub îndrumarea și coor
donarea consiliilor populare, indiferent de
subordonarea unităților în care aceasta se
realizează. Consiliile populare răspund de
buna organizare a activității unităților de
producție și prestări de servicii, de valo
rificarea eficientă a resurselor materiale și
a forței de muncă, de satisfacerea în cele
mai bune condiții a cerințelor de produse
și prestări de servicii ale populației.
Art. 3 — Unitățile de industrie mică
funcționează potrivit principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, pe baza bugetelor proprii
de venituri și cheltuieli, asigurind continua
sporire a veniturilor și utilizarea cît mai
eficientă a tuturor mijloacelor lor mate
riale și financiare.
în concordanță cu mecanismul economico-financiar, unitățile de industrie mică
trebuie, să realizeze o eficiență economică
rid? c X prin valorificarea superioară a
materiilor prime și producerea unor arti
cole cu un înalt grad de prelucrare și va
loare ridicată, reducerea , cheltuielilor de
producție și obținerea de beneficii cores
punzătoare, potrivit legii.
Industria mică trebuie să asigure creș
terea producției și a serviciilor, pentru ca
fiecare'unitate să contribuie la dezvoltarea
generală a societății, să-și constituie fon
durile proprii pentru autofinanțare și pen
tru acoperirea celorlalte cheltuieli prevă
zute de lege.
Totodată, în activitatea unităților indus
triei mici trebuie să se asigure administra
rea judicioasă a bunurilor, exercitarea unui
control riguros asupra întregii activități,
întărirea răspunderii, ordinii și disciplinei
în muncă.
Art. 4 — Industria mică trebuie să con
tribuie la valorificarea tuturor resurselor
materiale și de muncă existente în comu
ne și orașe, la creșterea producției de bu
nuri și servicii prin introducerea în circui
tul economic a tuturor materiilor prime și
materialelor locale disponibile, asigurind in
principal :
a) dezvoltarea producției unor materiale
de construcții prin extragerea și prelucra
rea pietrei de carieră și de riu, a nisipu
rilor, a unor resurse de marmură, a rocilor
calcaroase, tufurilor vulcanice, argilei și
altor asemenea materiale ;
b) organizarea extragerii și valorificării,
din zăcăminte mici și cu rezerve reduse, a
cărbunelui, turbei, minereului de fier,
cupru, aur, argint, a pietrelor semiprețioase și a altor asemenea resurse ;

c) folosirea, în cît mai largă măsură, a
răchitei, paielor, sorgului, foilor de porumb,
papurei, stufului, rogozului și altor aseme
nea materii prime locale, în vederea reali
zării unor articole pentru consumul intern
și export, și lărgirea substanțială a valori
ficării plantelor medicinale, a unor mate
rii prime vegetale și minerale pentru ob
ținerea de produse chimice, vopsele, cos
metice și altele ;
d) dezvoltarea producției de conserve,
semiconserve și alte bunuri alimentare re
zultate din prelucrarea produselor agricole
disponibile, a produselor secundare vege
tale și animale, a ciupercilor, fructelor de
pădure și altor asemenea materii prime și
materiale ;
e) organizarea valorificării materialului
lemnos provenit din doborîturl de vînt șl
tăieri de igienă a pădurilor, situat în locuri
greu accesibile, cu aprobarea Ministerului
Economiei Forestiere și Materialelor de
Construcții și folosirea acestui material
pentru producerea de bunuri de consum,
artizanat și altele.
în cadrul industriei mici se va asigura,
de asemenea, colectarea și punerea în va
loare în raport de sarcinile cuprinse în
plan a materiilor prime și materialelor re
folosibile, pieselor și subansamblelor rezul
tate din dezmembrarea fondurilor fixe, bu
nurilor de folosință îndelungată și de uz
personal uzate, resurselor metalice, pro
duselor chimice, materialelor lemnoase,
textile și pielărie, substanțelor reziduale
agroalimentare rezultate din procesele de
producție și de consum și altele.
Art. 5 — Dezvoltarea activității industriei
mici va fi orientată spre apropierea pro
ducției industriale și a serviciilor de popu
lație, prin crearea unei rețele ample și di
versificate de unități mici, ușor accesibile
și care să asigure servicii variate, prompte,
de bună calitate, eliminarea transporturilor
și deplasărilor inutile.
Art. ti — Pentru dezvoltarea activități
lor de industrie mică se vor folosi, în pri
mul rînd, spații, mașini, utilaje, scule și
unelte disponibile la unitățile respective
sau la alte unități din economie, prin re
distribuire, transfer sau închiriere, în con
dițiile reglementărilor în vigoare, precum
și prin acțiuni de cooperare.
Art. 7 — Activitatea industriei mici tre
buie să se realizeze cu consumuri energe
tice reduse, folosindu-se în cît mai mare
măsură resurse secundare și combustibili
inferiori.
în vederea satisfacerii unor nevoi pro
prii de energie și a solicitărilor organiza
țiilor socialiste și ale populației, unitățile
de industrie mică vor realiza microhidrocentrale, instalații pentru utilizarea ener
giei solare și eoliene, precum și pentru
producerea de biogaz sau, după caz, numai
unele piese ori părți ale unor asemenea
centrale și instalații.
Art. 8 — Desfacerea produselor realizate
în cadrul activităților de industrie mică se
face pe baza contractelor încheiate cu or
ganizațiile socialiste beneficiare pentru
consumul intern și export, precum șl pe
baza comenzilor populației. De asemenea,
unele produse se pot valorifica și prin uni
tăți proprii de desfacere. în tîrguri. piețe
etc., conform reglementărilor în vigoare.
Art. 9. — Unitățile din industria mică vor
crea condiții pentru cuprinderea în activi
tatea de producție a bunurilor materiale
și in prestările de servicii a forței de mun
că disponibile ; se vor extinde și diversi
fica producția și prestările de servicii cu
munca la domiciliu, prin atragerea cu pre
cădere a femeilor, pensionarilor, persoane
lor invalide și a altor asemenea categorii
de persoane.
Toți oamenii muncii care își desfășoară
activitatea în industria mică vor beneficia
de venituri stabilite pe bază de acord, tarif
pe bucată sau cotă procentuală, în raport
direct cu volumul producției sau serviciilor
efectiv realizate.

Capitolul II

Organizarea activității industriei mici
SECȚIUNEA I

Organizarea activității în unități aie consiliilor populare
Ari. 10 — Consiliile populare municipale,
orășenești și comunale organizează. în con
formitate cu prevederile legale în vigoare,
unități de industrie mică in raza administrativ-teritorială respectivă pentru produ
cerea de bunuri materiale și servicii nece
sare satisfacerii nevoilor populației, unități
lor socialiste și pentru export. Unele unități
pot fi organizate, potrivit legii, în subordinea consiliilor populare județene.
De asemenea, consiliile populare, împreu
nă cu organele de învățămint vor dezvolta
activitățile de industrie mică desfășurate în
cadrul practicii în producție a elevilor din
școli și licee, în scopul realizării de pro
duse industriale, îndeosebi bunuri de
consum.

Art. 11 — Unitățile organizate de con
siliile populare vor asigura, cu precădere,
producerea unor materiale de construcții,
articole de uz casnic și gospodăresc, pro
duse alimentare, alte bunuri de consum
destinate satisfacerii cerințelor populației
din zonă, realizarea și recondiționarea de
piese, repere și subansamble prin cooperare
cu unități ale industriei republicane și cu
alte unități socialiste, realizarea unor pro
duse și lucrări pentru nevoile proprii ale
unităților organelor locale de stat, prestări
de servicii, inclusiv morăritul prestator,
curățătorii și spălătorii chimice, întreținerea
și repararea locuințelor, alte activități pen
tru cetățeni și unități socialiste.

Organizarea activității în unități ale
cooperației meșteșugărești, cooperației de consum
și cooperației agricole de producție
Art. 15 — Organizarea unităților de in
dustrie mică de către organizațiile coopera
ției meșteșugărești, de consum și agricole
de producție se face în condițiile regle
mentărilor legale privind activitatea coope
rației, ale statutelor organizațiilor coopera
tiste, ale reglementărilor legale privind
dezvoltarea activităților economice de pro
ducție și prestări de servicii în unitățile
cooperatiste și ale altor dispoziții legale.
Art. 18 — Activitatea unităților de in
dustrie mică ale organizațiilor cooperatiste
se desfășoară pe baza principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, a democrației coopera
tiste, prin atragerea la conducerea treburi
lor obștești a tuturor cooperatorilor, în ca
drul adunărilor generale și al celorlalte
organe de conducere prevăzute de statute.

Art. 17 — Unitățile de industrie mică ale
cooperației meșteșugărești se organizează și
își desfășoară activitatea în principal în me
diul urban. Aceste unități au ca obiect în
deosebi executarea de prestări de servicii
către populație și unități socialiste, produc
ția de bunuri de consum, de obiecte de artă
populară și artizanat, realizarea și recon
diționarea de piese, repere și subansamble
prin cooperare cu întreprinderi industriale
de stat și cu alte unități socialiste, pentru
consumul intern și pentru export.
Organizațiile cooperației meșteșugărești
vor dezvolta activitatea de achiziționare,
recondiționare și valorificare a bunurilor de
folosință îndelungată de la populație, pre
cum și de reparare și recondiționare a agre
gatelor, subansamblelor și pieselor de
schimb pentru nevoi proprii și pentru alte
unități socialiste.

Ari. 18 — Unitățile de producție ale
cooperației de consum se organizează, in
principal, în mediul rural. Acestea au ca
obiect principal de activitate producția de
bunuri de consum, articole de uz casnic și
gospodăresc, produse de artizanat, de pani
ficație, conserve și semiconserve de legume
și fructe achiziționate de la populație, alte
produse alimentare, prestări de servicii cu
caracter industrial pentru populație și uni
tăți socialiste, producerea și recondiționarea
de piese, repere, subansamble și alte bu
nuri, inclusiv prin cooperare cu întreprin
deri industriale și cu alte unități socialiste,
precum și pentru populație și export.

consum și artizanale din materii prime ve
getale și alte materiale specifice sectorului
agricol și silvic, pentru consumul intern și
pentru export, prestări de servicii pentru
populație și unitățile socialiste, cu precă
dere în mediul rural.
în organizarea și dezvoltarea activităților
prevăzute la alineatul 1, conducerile unită
ților agricole cooperatiste și organele agri
cole județene vor urmări permanent creș
terea contribuției acestora la consolidarea
economică a fiecărei unități, satisfacerea cit
mai deplină a nevoilor specifice ale locuito
rilor din comune, a altor nevoi ale econo
miei, precum și pentru export, valorificarea
superioară a resurselor de care dispune fie
care unitate, asigurarea condițiilor de ocu
pare completă și stabilă, în tot timpul anu
lui, a forței de muncă a țăranilor coope
ratori, sporirea veniturilor acestora.
Membrii cooperativelor agricole de pro
ducție pot lucra în activitățile de industrie
mică de regulă în organizațiile cooperatiste
din care fac parte.
Activitățile se organizează atît în coope
rativele agricole de producție și asociațiile
economice intercooperatiste cu profil agri
col — ca sectoare economice distincte, cu
plan propriu de venituri și cheltuieli — cît
și în asociațiile economice intercooperatiste
cu profil industrial.
Art. 20 — în vederea satisfacerii în cît
mai bune condiții a nevoilor de prescări de
servicii ale populației din mediul rural,
stațiunile pentru mecanizarea agriculturii
vor organiza, prin secțiile de mecanizare și
atelierele proprii, activități de întreținere
și reparare a uneltelor agricole și a altor
mijloace mecanice, electrice, auto, precum
și a aparatelor de radio, televizoarelor și a
altor obiecte de uz casnic și gospodăresc.

Art 21 — Toate unitățile cooperatiste
sînt obligate să organizeze activitățile de
industrie mică pe criterii economice și de
înaltă eficiență,
să
acopere integral
cheltuielile din veniturile realizate, să obți
nă și să repartizeze beneficii in conformi
tate cu prevederile legii și ale statutelor,
u
Ari. 22 — Persoanele care își desfășoară
activitatea în unitățile industriei mici or
ganizate' de unitățile cooperatiste pot parti
cipa, cu depuneri în bani, la fondul de
dezvoltare al unităților din care fac parte
și au dreptul să primească, din beneficiile
Art. 19 —• Activitățile de industrie mică ‘ ' obținute de unitate, un venit anual în ra
port cu mărimea sumelor depuse.
din unitățile agricole cooperatiste au ca
Regimul depunerilor și al drepturilor ce
obiect, în principal, prelucrarea și industria
decurg din acestea este cel reglementat prin
lizarea unor produse agricole, extragerea,
lege și prin statutele organizațiilor coopera
prelucrarea și valorificarea agregatelor mi
ției meșteșugărești, cooperației de consum
nerale, a materialului lemnos, producerea
și cooperației agricole de producție.
unor materiale de construcții, bunuri de

SECȚIUNEA A III-A

Activitatea micilor meșteșugari
Art. 23 — în vederea satisfacerii cît mai
complete a cerințelor. populației cu unele
servicii, produse și lucrări, activități de in
dustrie mică pot fi desfășurate și de micii
meșteșugari, autorizați potrivit legii.
Activitatea micilor meșteșugari se desfă
șoară în strînsă legătură cu cooperativele
meșteșugărești, care sprijină dezvoltarea
producției și a serviciilor realizate dă aceș
tia, aprovizionarea lor cu materii prime,
materiale, scule, unelte și altele, îndrumă
desfășurarea în bune condiții de către aceș
tia a servirii populației, organizează cuprin
derea lor, potrivit legii, în sistemul de
asigurări sociale al cooperației meșteșugă
rești și se preocupă de îmbunătățirea con
dițiilor lor de muncă și de viață.

Art. 24 — Autorizația de exercitare a
meseriei se poate elibera și unor pensionari
care au împlinit vîrsta la care unitățile pot
cere, potrivit legii, pensionarea. în acest
caz, pensionarii respectivi au dreptul să
cumuleze pensia cu veniturile bănești obți
nute din munca depusă.
în activitatea pe care o desfășoară, micii
meșteșugari pot fi ajutați de membrii lor
de familie și pot pregăti în atelierele lor
1—3 ucenici, potrivit reglementărilor legale
în vigoare.
Art. 25 — în funcție de specificul mese
riei și de mărimea atelierului, numărul per
soanelor încadrate care pot lucra, după
terminarea uceniciei, în atelierul micului
meșteșugar este de 1—3. Retribuirea acestor
persoane se stabilește luînd drept bază ele
mentele sistemului de retribuire ce se apli

că, pentru lucrări similare, în cooperativele
meșteșugărești.

Art. 26 — Aprovizionarea micilor mește
șugari cu materii prime, materiale, piese,
accesorii, scule și altele se face din resurse
locale, precum și prin unitățile de profil
ale comerțului de stat și cooperatist, con
form reglementărilor în vigoare. în același
scop, micii
meșteșugari vor fi sprijiniți
prin repartizarea unor cantități de mate
riale refolosuăle de la unitățile de stat și
cooperatiste.
Unitățile socialiste d» stat și cooperatis
te pot preda, pe bază <*o contracte, spre
executare unor mici meșteșugari piese, re
pere și alte produse. în acest caz mate
rialele necesare vor putea fi asigurate de
unitatea beneficiară, iar plata se va face
pe bază de tarife pe bucată.
Art 27 — Micii meșteșugari autorizați se
pot asocia între ei pentru executarea unor
produse și lucrări pe bază de contracte în
cheiate cu unități de stat și cooperatiste
sau cu populația.
Impunerea
veniturilor realizate se va
face distinct, pe fiecare meșteșugar asociat.
Art 28 — Micii meșteșugari sînt obligați
să declare la organele financiare veniturile
pe care le realizează și să plătească im
pozitele stabilite, potrivit legii.
Micii meșteșugari beneficiază de pensie
și alte drepturi de asigurări sociale în sis
temul asigurărilor sociale din cadrul co
operației meșteșugărești.

SECȚIUNEA A IV-A

Alte activități
Art 29 — Consiliile populare, alte or
gane de stat și organizațiile cooperatiste
pot preda, în gospodărire și gestiune, unor
persoane fizice, unități de producție și pres
tări de servicii cu un volum redus de ac
tivitate și cu 1—3 lucrători, pe bază de
contract, în condițiile prevăzute de lege.
Drepturile bănești ale persoanelor cu care
s-au încheiat
contracte pentru darea în
gospodărire și gestiune a unor unități se
stabilesc prin repartizarea unei cote părți
din încasări, care reprezintă diferența între
sumele realizate și cheltuielile efectuate,
potrivit legii.

Art. 30 — Pentru exploatarea unor re
zerve de substanțe minerale, metale pre
țioase și pietre semiprețioase din aluviuni
sau din zone ce nu sînt exploatabile indus
trial, organele de stat competente pot au
toriza persoanele fizice, inclusiv pensio
nari, să desfășoare, împreună cu membrii
lor de familie, activitatea de extragere a
acestor minerale.
Condițiile de desfășurare a activităților
prevăzute Ia alineatul 1, precum și dreptu
rile și obligațiile persoanelor autorizate să
efectueze asemenea activități sînt cele re
glementate prin lege.

Capitolul III

Dispoziții comune și finale
’ SECȚIUNEA I

Prevederi cu caracter economic și financiar
Art. 31 — Activitatea industriei mici se
va include în planul național unic de dez
voltare economico-socială. Unele mijloace
materiale necesare desfășurării acestei ac
tivități se pot asigura, în condițiile pre
văzute de lege, din fondul central al sta
tului.

Art. 32 — în vederea dezvoltării activi
tăților de industrie mică, unitățile de stat
și cele cooperatiste vor iniția și organiza
acțiuni de cooperare și asociere, potrivit
legii.
In acest scop, ministerele, celelalte or
gane centrale și consiliile populare vor

sprijini asigurarea spațiilor șl dotărilor ne
cesare și vor organiza și dezvolta acțiunile
de cooperare economică, astfel Incit folo
sirea fondurilor de dezvoltare pentru ase
menea activități să fie cît mai restrinsă.

Art. 33 — în unitățile de industrie mică
retribuirea se face în raport cu producția
sau prestările de servicii efectiv realizate,
în acord sau cu bucata, pe bază de tarife
sau cote procentuale din valoarea prestări
lor de servicii, corespunzător ramurii sau
subramurii din care face parte unitatea res
pectivă, precum și pe bază de cotă parte
din încasări. Veniturile realizate de micii
meșteșugari, precum și cele obținute pe
bază de cote părți din încasări se impo
zitează potrivit prevederilor legale. '
Art. 34 — în unitățile de industrie mică
primirea și eliberarea comenzilor, încasarea

contravalorii produselor șl serviciilor, evi
dența activității și alte asemenea operații
se vor efectua de responsabilii unităților
sau de șefii formațiilor de lucru, care vor
participa, totodată, nemijlocit în producție.
în unitățile de industrie mică persoanele
care îndeplinesc și atribuția de responsabil
de unitate pot primi, pe lîngă drepturile
cuvenite pentru realizările proprii, o cotă
de pînă la 30% calculată asupra venituri
lor realizate de toți lucrătorii din unitatea
condusă, dar nu mai mult de 25% din re
tribuția tarifară proprie.
Art. 35 — Stabilirea prețurilor și tarife
lor, regimul beneficiilor, al impozitelor și
taxelor, constituirea fondurilor, acordarea
de credite bancare, precum și alte domenii
economice și financiare ale activității uni
tăților de industrie mică sînt supuse regle
mentărilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA A ll-A

Utilizarea muncii la domiciliu
Art. 36 — Unitățile de industrie mică ale
consiliilor populare, cooperației meșteșugă
rești, cooperației de consum și cooperației
agricole de producție pot folosi în activi
tatea de producție și munca la domiciliu,
pe baza unor analize și calcule economice
din care să rezulte că această formă de or
ganizare a producției asigură o eficiență
corespunzătoare.
Lista produselor, lucrărilor și serviciilor
care pot fi executate la domiciliu se sta
bilește de către organele centrale și comi
tetele executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București, pentru
unitățile economice subordonate.

Art. 37 — Munca la domiciliu va putea
fi prestată astfel :
a) pe baza unei convenții pentru execu
tarea de produse și lucrări prin muncă la
domiciliu, care dă dreptul numai la retri
buirea pentru activitatea prestată. Această
convenție se Încheie în cazul cînd peri
oada în care urmează să fie realizate pro
dusele și lucrările contractate este de pînă
la 3 luni sau cînd nu se asigură un volum
de producție care să justifice încheierea
unui contract de muncă ;
b) pe baza unui contract de muncă pri
vind prestarea muncii la domiciliu. Acest
contract se încheie pe perioadă determi
nată în cazul unei producții care nece
sită o activitate neîntreruptă de 3—12 luni,
sau pe durată nedeterminată în cazul pro
ducției a cărei realizare necesită o activi
tate de peste 12 luni neîntreruptă.
Convenția și contractul prevăzute la lite
rele a și b nu vor putea fi încheiate cu
persoane încadrate în muncă.
Cei care au încheiat convenții sau con
tracte de muncă pentru prestarea muncii
la domiciliu nu pot folosi, pentru realiza
rea acestei activități, persoana retribuite.
Art 38 — în contractele șl convențiile
privind munca la domiciliu se vor preve
dea condițiile în care se face aproviziona
rea cu materii prime și materiale, condițiile
în care se fac recepția și livrarea produ
selor realizate și tarifele pentru munca
prestată.
Art. 39 — Drepturile pe care le conferă
calitatea de persoană Încadrată în muncă,
cuvenite celor care prestează munca la do
miciliu pe baza unui contract de muncă
încheiat în condițiile art. 37, lit. b, se
acordă dacă aceștia realizează un volum de
producție egal cu cel stabilit pentru per
soanele încadrate care iși desfășoară acti

vitatea la sediul unității, potrivit normelor
stabilite de Ministerul Muncii, cu acordul
Uniunii Generale a Sindicatelor.
Art. 40 — Prevederile art. 86 din Codul
muncii, privind retribuirea persoanelor înca
drate în muncă în cazul întreruperii pro
cesului de producție din motive tehnice sau
din alte motive, nu sînt aplicabile per
soanelor cu contract de muncă privind
prestarea muncii la domiciliu.
Art. 41 — Cuantumul retribuției persoa
nelor care prestează muncă la domiciliu se
stabilește pe bază de acord, în raport cu
normele de muncă și cu rețelele tarifare
care se utilizează In unitatea beneficiară,
corespunzător categoriei de Încadrare a
lucrărilor și treptei de retribuire cu care
acestea se tarifează, în limitele fondurilor
aprobate în acest scop, potrivit legii.

Art. 42 — Unitățile socialiste care orga
nizează munca la domiciliu sînt obligate să
introducă și să țină la zi evidența tehnicooperativă și contabilă prin care să se
asigure controlul riguros al desfășurării
muncii la domiciliu. în acest scop, persoa
nele care prestează muncă la domiciliu vor
primi din partea unității „carnete indivi
duale de producție și retribuire" tipizate
conform dispozițiilor legale în vigoare, în
raport cu specificul activității.
Art. 43 — Persoanele care prestează
muncă la domiciliu răspund material, civil,
administrativ, disciplinar și penal, după
caz, de păstrarea în bune condiții a mate
riilor prime și materialelor încredințate de
unitate, de folosirea lor conform tehnologi
ilor stabilite și exclusiv pentru executarea
convenției sau contractului de muncă.
în raport cu valoarea materiilor prime și
materialelor încredințate, în contractele sau
convențiile încheiate cu persoanele care
prestează muncă la domiciliu se va preve
dea luarea de garanții materiale sau garan
ții pei'sohale diri partea altor persoane în
cadrate in muncă.

Art. 44 — Munca la domiciliu poate fi
utilizată, în condițiile prezentei legi, și da
către unitățile subordonace ministerelor șt
altor organe centrale.
Art. 45 — Comitetul pentru Problemele
Consiliilor Populare, ministerele și celelalte
organe centrale care au în subordine uni
tăți ce utilizează muncă la domiciliu vor
elabora, cu avizul Comitetului de Scat al
Planificării și Ministerului Muncii, norme
tehnice cu caracter metodologic privind or
ganizarea muncii la domiciliu.

SECȚIUNEA A III-A

Coordonarea, îndrumarea și controlul activității
Art. 46 — Comitetele și birourile execu
tive ale consiliilor populare răspund de în
drumarea și controlul întregii activități de
industrie mică organizată pe raza administrativ-teritorială respectivă. în acest
scop au obligația de a examina periodic
modul în care se desfășoară activitatea
unităților de industrie mică, asigurarea sa
tisfacerii cerințelor populației și ale celor
lalți beneficiari, precum și nevoile de lăr
gire și diversificare a activităților existente.
Totodată, prin comisiile județene și a
municipiului București de coordonare a
producției bunurilor de larg consum și prin
consiliile pentru coordonarea și îndrumarea
activității de aprovizionare și prestare de
servicii către populație, comitetele și birou
rile executive ale consiliilor populare vor
asigura orientarea și dezvoltarea coordonată
a acestor activități în profil teritorial.
Art. 47 — Comitetul pentru Problemele
Consiliilor Populare, Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare, Uniunea Centrală
a Cooperativelor Meșteșugărești, Uniunea
Centrală a Cooperativelor de Consum,
Uniunea Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție vor asigura îndrumarea
și sprijinirea consiliilor populare șl a orga
nizațiilor cooperatiste în vederea dezvoltă
rii și diversificării producției industriei mici,
în condițiile prevederilor prezentei legi.
Organele colective de conducere ale or
ganizațiilor cooperatiste sînt obligate să ia
măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea
producției și a prestărilor de servicii, asi
gurarea calității corespunzătoare a acesto
ra, în vederea satisfacerii în cît mai bune
condiții a cerințelor populației și creșterea
contribuției lor la export.

Art. 48 — Comitetul de Stat al Planifică
rii va asigura cuprinderea în proiectul pla
nului național unic de dezvoltare economico-socială a întregului potențial de pro
ducție al unităților de industrie mică, in
vederea creșterii contribuției acestora la
dezvoltarea producției pentru satisfacerea
cerințelor populației, a celorlalte nevoi ale
economiei, precum și pentru export.
De asemenea, împreună cu consiliile
populare și cu ceilalți titulari de plan, Co
mitetul de Stat al Planificării răspunde de
execuția planului industriei mici, exercită
controlul permanent asupra îndeplinirii
sarcinilor prevăzute și inițiază sau adoptă
măsuri pentru dezvoltarea echilibrată și
eficientă a unităților de industrie mică, va
lorificarea superioară a tuturor resurselor
materiale și a forței de muncă.
Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor
Fixe răspunde, împreună cu consiliile
populare și ceilalți
titulari de plan, de
buna aprovizionare a industriei mici, de
colectarea și folosirea, în concordanță cu
sarcinile de plan, a materialelor refolosi
bile și a celorlalte resurse locale, asigură
cuprinderea acestora în balanțele materia
le și respectarea riguroasă a prevederilor
legale privind constituirea și utilizarea lor.
Ministerul Finanțelor Îndrumă și contro

lează întreaga activitate economico-financiară a unităților de industrie mică, asigură
respectarea prevederilor legale în întocmi
rea și executarea bugetelor de venituri șl
cheltuieli, adoptă sau propune măsuri pen
tru creșterea eficienței economice, a răs
punderii în gestionarea și folosirea fondu
rilor, precum și pentru întărirea disciplinei
de plan și financiare.

Art. 49 — Comitetele și birourile execu
tive ale consiliilor populare, uniunile coo
perativelor meșteșugărești, de consum și
ale cooperativelor
agricole de producție,
consiliile județene, municipale, orășenești
și comunale de coordonare a activității or
ganizațiilor cooperatiste, organele de con
trol financiar bancar, inspectoratele pentru
controlul prețurilor vor exercita un control
sistematic ori, după caz, vor analiza perio
dic, potrivit atribuțiilor ce le revin, desfă
șurarea activității industriei mici și vor lua
măsuri pentru respectarea riguroasă a pre
vederilor prezentei legi.
Art. 50 — Consiliul de coordonare a pro
ducției bunurilor de larg consum. Consi
liul pentru coordonarea și îndrumarea ac
tivității de aprovizionare și prestare de
servicii către populație și Consiliul central
de . coordonare a activității organizațiilor
cooperatiste vor asigura, potrivit prevede
rilor legale, coordonarea unitară, în profil
de ramură și teritorial, a activității indus
triei mici, organizată în condițiile preve
derilor prezentei legi, vor urmări modul
în care se îndeplinesc aceste prevederi și
vor lua, fiecare în domeniul său de activi
tate, măsuri obligatorii pentru organele de
stat și cooperatiste și pentru unitățile pro
ducătoare, în vederea realizării sarcinilor
ce le revin.

Art. 51 — Ministerele, celelalte organe
centrale care au în subordine unități pro
ducătoare de bunuri de consum sînt obli
gate să asigure îndeplinirea integrală a
sarcinilor decurgînd din programele pri
vind dezvoltarea producției bunurilor de
consum pe întreaga economie, cuprinse în
planul național unic de dezvoltare econo
mico-socială.
De asemenea, ministerele și celelalte or
gane centrale vor lua măsuri pentru orga
nizarea, pe lîngă unitățile industriale din
subordinea lor, a unor ateliere sau secții
speciale pentru producerea bunurilor de
consum care să asigure valorificarea supe
rioară a materialelor refolosibile și a altor
resurse rezultate din procesele de produc
ție, în scopul satisfacerii nevoilor popu
lației sau al obținerii de materii prime,
materiale și alte produse necesare econo
miei și pentru export.
Art. 52 — Pe data intrării în vigoare a
prezentei legi se abrogă hotărîrea Consi
liului de Miniștri nr. 1956/1970 privind folo
sirea muncii la domiciliu pentru executarea
unor articole de artizanat și a altor pro
duse și lucrări, precun» și orice alte pre
vederi contrare.
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Colocviile „Scînteii“

MISIUNEA CRITICII LITERARE
— promovarea valorilor autentice, orientarea cititorului
aveau alte „opțiuni elec
mplinirea dezideratu
torale", alte opinii cu pri
lui vital pentru orice
vire la cei lăudați de ei,
activitate spirituală, al
obiectivitătii, se realizeaori
 îndrăzneau să-i critice,
cu un anumit prilej, de
ză, in domeniul criticii
veneau mediocrități
lite
literare, pe două căi erare, nechemați lipsiți de
sențiale : una profesiona
orice
merite.
Au
dispărut
lă, ținînd adică de meto
cu desăvîrșire asemenea
dologia folosită, de orizon
practici din activitatea cri
tul intelectual și de spe
ticii noastre 7 Nu s-ar pu
cialitate, în fine de
cu
tea spune. Un anumit ex
noașterea vieții, în afara
clusivism mai guvernează,
căreia judecățile de valoa
uneori,
și actualele clasi
re pot deveni caduce, nea
ficări literare. Noi știm că,
decvate. Cea de a
doua
cale prin care se obține
obiectivitatea
aprecierilor
este cea morală, ținind de
onestitatea, corectitudinea
criticului, de capacitatea de
tașării de relațiile perso
nale cu autorul recenzat
sau Cu „grupul" din care
face parte, căci, din nefe
ricire, problema grupărilor
literare, întemeiate nu atît
pe comuniunea de convin
geri artistice cit pe criterii
mult mai prozaice, pare a
fi încă actuală. S-au ob
pe deasupra tuturor deose
servat, de-a lungul timpu
birilor posibile între cei
lui, fenomene cel puțin bi
care o exercită, critica li
zare, dacă nu s-ar fi știut
terară are misiunea de a
că in spatele lor se ascund
încuraja și promova „poe
o luptă
îndîrjită pentru
zia și literatura, arta care
„hegemonie în cultură", o militează pentru principiile
„luptă pentru putere", care socialiste și comuniste, pen
întuneca lumina ce trebuie tru umanismul revoluțio
s-o degaje orice judecată
nar" — cum din nou a re
axiologică.
amintit secretarul general
Cronicari cu vechi stagii al partidului în cuvîntarea
la Congresul
consiliilor
de serviciu, instituiți în in
populare. Pentru îndepli
stanțe critice, fie prin me
nirea unei asemenea misi
ritul talentului, fie prin
uni este, firește, necesară
șansele împrejurărilor
la
obiectivitatea din
partea
început de carieră, exerci
criticii și nu exclusivismul
tau un fel de dictat în lite
ratură, promovînd, contesdin unghiul căruia scara de
tind și ignorînd după bunul valori se deformează și,
din păcate, trebuie să ară
plac (nu după bunul gust,
tăm că un astfel de exclu
ceea ce este cu totul altce
sivism, cum spuneam, se
va). Și atunci se întîmpla
mai face încă simțit în ac
ceea ce era de așteptat să
tivitatea noastră. Altfel nu
se întîmple, și anume : as-ar putea înțelege de ce
micii de taclale, de „soli
cărți care au provocat opi
daritate electorală", rude
nia publică, răscolind citi
le, desigur, deveneau cei
torul, care dispar din li
mai buni scriitori, dacă nu
brării imediat ce se pun
chiar singurii care meritau
onoarea atenției. In timp
în vînzare sînt evitate cu
ce adversarii lor, cel care
o culpabilă seninătate, in

timp ce altele, necitite decît de criticul recenzent
(eventual) sînt tratate cu o
seriozitate ridicolă, extrăgîndu-se din ele ceea ce
neajutoratul autor nu s-a
gîndit măcar vreodată. Am
citit o asemenea carte, energic lăudată de un critic,
deși lauda n-a folosit la
nimic, căci volumul conti
nuă să zacă în standuri. Și
nici nu merita o altă soar
tă, căci e vorba de
un
„flecușteț", exprimîndu-ne

„neparlamentar".
Autorul
lui pune însă un umăr
zdravăn la
soluționarea,
partizană, a unor probleme
ale „.grupului. Dacă
re
cenzentul ar fi crezut, cu
sinceritate, în valoarea căr
ții, culpa n-ar exista, indi
ferent de opinia generală.
Am însă convingerea
că
una a scris și alta a cre
zut. Intr-un astfel de con
text apar vicii fundamen
tale ținînd de profesia cri
tică : pe de o parte contes
tarea unui autor, „indezira
bil" pe motive exterioare
creației sale, de către „gru
pul critic adversar acelui
autor" care pare con
damnat pe viață la statutul
de mediocritate sau impos
tură, și chiar dacă o în
treagă opinie publică ob
servă că omul, față de
debutul de acum 15—20 de
ani, a făcut progrese consi
derabile ; în schimb, ade
renții „grupului" par des
tinați, pe viață, unui statut
privilegiat, producînd ca-

adversarilor, dacă o me
rită, ori de critică a amici
lor, imperfecți ca orice om
în lumea asta. Mi-am adus
aminte, de atîtea ori, de
asemenea gesturi cavale
rești din cultura noastră.
Recitiți capitolul despre
Iorga din „Istoria literatu
rii române" a lui Lovinescu și veți vedea cîte laude
aduce Lovinescu
marelui
său adversar. Capitolul e
mai degrabă pozitiv, spre
surprinderea celor ce cu
nosc raporturile dintre cei
doi. După apariția excelen
tei „Vieți a lui Caragiale"
de Șerban Cioculescu, cea
mai severă recenzie a fost
a bunului său prieten,
Vladimir Streinu. Raportu
rile de sinceră cordialitate
nu s-au viciat, pentru că
stima dintre ei era de na
tură intelectuală, nu era
bazată pe adulație, ci pe
respectul față de adevăr.
Gherea, adversar al lui
Maiorescu, i-a recunoscut
acestuia merite capitale în

radițiile criticii litera
dept al artei va fl totodată
re românești conțin,
adeptul întregii existențe
pentru cel ce vrea să le
de dragul căreia ființează
fie continuator, cîteva imarta

; el va urmări maibolduri pe cît de limpezi tot
mult-decît-numai-arta toc
pe atît de esențiale. Cla
mai pentru a înțelege și
sicii criticii noastre au fost
geneza, și structura, și
egalii
clasicilor poeziei,
funcția artei.
prozei ori dramei — Îm
Opera literară ca mărtu
prejurare ce ar trebui să
rie particulară a unei epo
le interzică și urmașilor
ci, țări, situații istorice,
atît complexarea cît și
destin uman — cum ar pu
servitutea, necritică prin
tea fi ea oare înțeleasă și
natura ei. Excepțională ca
valoare în exercitarea mi
siunii din perimetrul ei,
critica a mai știut să și
pătrundă în domenii veci
ne, îmbogățindu-le pe ele
și tmbogățindu-se pe sine.
Teoria literaturii și esteti
ca, sociologia și filozofia
au beneficiat, fiecare în
parte și toate laolaltă, de
impulsul criticului și apor
tul criticii, potrivit unei
neînchistări culturale, adec
vată Înseși deschiderilor
istorice. înnoirile globale
proprii civilizației româ
nești moderne au avut ne
voie și au fost bine servi
apreciată In afara acesto
te de critica literară, care
ra 7 De aici — nevoia fi
și-a asumat în acest scop
rească pentru criticul lite
multiple îndatoriri în pla
rar, care se respectă în enul ansamblului vieții na
xercitarea propriei și inționale și sociale.
confundabilei sale meserii
Dialectica subtilă pe care
estetice, să se reverifice și
am moștenit-o de la prede
să se perfecționeze supli
cesori și în care gîndirea
mentar, dar permanent înmarxistă ne susține pe mai
trucîtva și ca istoric, psi
departe unește stima pen
holog,
sociolog,
filozof.
tru specificul valorilor li
Reversul esteticului este
terare cu interesul față de
eticul sau orice altă va
alianța lor cu tot ceea ce
loare umană, esteticul se
le inprejmuiește, le inspi
identifică in și prin artă
ră și se îmbogățește prin
cu toate aceste alte valori.
ele. Opoziția „autonomiei"
și a „eteronomiei" a fost
Puțin numeroase sînt me
de către unii partizani as
seriile care cer atîta înțe
legere pentru ansamblul
cuțită pînă la incomunicavieții omenești și sociale
billtate, în locul acelei
ca meseria de scriitor sau
drepte împletiri în care lo
de critic al acestuia ; criti
cul artistic inconfundabil
și nereductibil la altceva
cul literar e chemat să aprofundeze deopotrivă rea
se dobîndea tocmai grație
lități și idei, inclusiv idei
implicărilor in mai cuprin
transformatoare de reali
zătoarele
ansambluri
și
tăți ; el își va
convinge
asamblări. Un autentic a-

cititorul numai dacă va
dialoga cu el, adică va ține
seama de interesele lui,
fie ele prezente sau viitoa
re, în toată varietatea și
mobilitatea lor.
întrebarea care ar trebui
să ne urmărească și să ne
tulbure privește tocmai
măsura reușitei sau incă
nereușitei în planurile amintite. în ce măsură pro
băm acest dialog prin in-

astfel — in felul lui — se
cuvine a se păstra și co
mentariul ei critic. Estetis
mul este „elitar" și limita
tiv și aparține unei pri
viri desuete. în timp și
de fapt desuete ; iar ten
tativa de a-1 reactuali
za naște inevitabil pro
vincialism cultural. Dim
potrivă, capacitatea de a
implica istoria și politica,
morala și filozofia în valo-

Î

podopere în serie. In mod
ciudat, printr-un fel de
predestinare,
„adversarii"
personali devin netalentați, mediocri, semidocți, im
postori etc. etc., în timp ce
/„aliații" sînt înzestrați cu
Itoate antonimele epitetelor
de mai sus. Chestiunea de
vine, prin urmare, suspect
de simplă, căci departaja
rea e fermă, definitivă.
N-am prea întîlnit în ulti
ma vreme gesturi cava
lerești, de laudă, adică, a

Conștiința responsabilității
cuvîntului scris

T

Pompiliu MARCEA

A implica istoria și politica,
morala și filozofia
în valorizarea estetică
------- Ion IANOȘI ------termediul articolelor, stu
diilor, cărților noastre —
dialog cu variatele fațete
ale vieții șl cu variații ei
exponenți 7 Discutînd o
carte a confratelui scriitor,
cîtă substanțialitate ii pre
tindem și ii insuflăm — ei
sau următoarei cărți, unuia
sau altuia dintre scriitori,
acestuia sau aceluia dintre
cititori T Nu e cazul să re
edităm trecutele opoziții
rigide dintre formă și Con
ținut, este suficient să în
țelegem indestructibilitatea
lor artistică, forma drept
propriul ei variat conținut
și invers, ceea ce ne obligă
tocmai la o lărgire a ariei
de investigare, la o anali
ză multilaterală a operei,
din care să nu lipsească,
pe cît posibil, nici una din
tre coordonatele esențiale.
Opera este integratoarea
multor linii de forță, tot

rizarea estetică ii va spori
și acesteia valoarea.
Cele mai ilustre reușite
In critica literară, mai ve
che sau mai nouă, pledea
ză — pe temeiul și de dra
gul literaturii — pentru o
deschidere amplă și su
plă
către
realități
și
interogații
pentru
mo
ment și in perspectivă
decisive. Soarta individua
lă și socială, destinul na
țional și universal au fost
și s-au păstrat cel mai im
portant sistem de referință
și pentru prozator, poet
ori dramaturg, ca șl pen
tru criticul sau exegetul
lor. In acest secol frămintat, nimeni nu se mai poa
te sustrage Istoriei, acelei
istorii cuprinzătoare care
planează asupra fiecărei
Împliniri sau
neîmpliniri
culturale, acelei istorii de
care depind șansele și ne

ridicarea gustului
public,
în evoluția limbajului cri
tic etc. Am constatat de atî
tea ori în presa literară că
în loc să se dezbată opera,
să se decidă valoarea ei, cu
toată detașarea cuvenită
(căci, trebuie să admitem,
prin simpla forță a bunului
simț, că și adversarii pot
avea talent, nu numai ami
cii), în spatele considera
țiilor critice se ascund, de
fapt, raporturi umane : se
acordă recompense,' se plă
tesc polițe sau avansuri.
Evident, aceasta nu e o si
tuație generală,' căci sînt și
mulți autori care-și
res
pectă munca literară și
propria identitate, după
cum sînt și critici cu con
știința responsabilității cuvintului scris.
Știm, de multă vreme,
că scriitorii
sînt
naturi
speciale, subiective
etc.
Cînd însă și criticii, care
sînt judecătorii literaturii,
au aceleași servituti ori
sînt împiedicați,
pe
di
verse căi, să-și
exerseze
în deplină independență
profesia, atunci se cuvine
să medităm mai temeinic
asupra lucrurilor. Talentul,
cultura, vocația nu lipsesc
criticilor actuali.
Nu sînt
însă toate aceste calități
indispensabile,
suficiente.
Se cuvine să li se adauge
totdeauna buna-credință, as
pirația spre afirmarea și
promovarea
adevăratelor
valori — și în primul rînd
acelea inspirate din ceea
ce realizează și
frămintă
poporul nostru într-o epocă
sau alta — și, aș spune, nu
în ultimă instanță, amorul
intelectual care duce tot
deauna la comprehensiune,
la recunoașterea, ce ține
altminteri de bunul simț,
că și cei care nu sînt de
acord cu unele din opiniile
noastre culturale pot
fi
talentați, că și amicii noș
tri pot fi mediocri și că ni
meni nu deține singur mo
nopolul întregului adevăr.

șansele noastre viitoare.
Sint evidențe pe care nu
strică să ni le reamintim
totuși, pentru a ne revigo
ra simțul de răspundere,
simț uman și umanizator
prin excelență.
Criticul este un interpus,
el trebuie să înlesnească
impactul publicului cu opera. Poziția lui este difi
cilă. s-ar putea ca el să nu
poată .satisface de fiecare
dată și pentru moment
ambele părți; susținîndu-și
punctul său de vedere, s-ar
putea să aibă dreptate sau
să greșească. Oricum, va
trebui să-și mărturisească
acest punct al său de ve
dere ; din care, potrivit ti
tulaturii de care beneficia
ză, nu e de presupus că ar
putea lipsi critica — una
favorabilă viitoarelor - îm
pliniri. Afirmările nu se
configurează fără negări,
sau nu au consistență și
forța de persuasiune. Or
ganismele sociale și cultu
rale viabile reclamă criti
ca pentru a se depăși con
tinuu. Negarea este condi
ția afirmării, de aceea o li
teratură robustă le va so
licita înfrățit comentatori
lor. Ea nu se va teme de
critică, după cum nici ac
tul critic nu va aveg moti
ve de inhibiție. Pentru ca
ambele aceste condiții să ■
fie îndeplinite, este Insă
necesară acea largă des
chidere socială și filozofi
că, atît a literaturii cit șl
a componentei sale critice.
Dacă literatura este o for
mă a conștiinței sociale de
sine, iar
critica — actul
conștientizării ei suplimen
tare, atunci temeiul și ga
rantul lor va continua să fie
însăși viața societății, cea
în care și ele se vor insera,
cu — nădăjduim — din ce
in ce mai multă vigoare
eficiență.

Pe ecrane:
„BUREBISTĂ"
o producție a Casei de filme 5
(Scenariul: Mihnea Gheorghiu ; muzica : Theodor Grîgorlu ; decoruri s
Bob Nicolescu ; costume : Hortensia Georgescu ; montajul : Iolanda Mîntulescu, Cristina Ionescu, Iulia Vincenz ; coloana sonoră : ing. A. Salamanian, ing. Silviu Camil ; machiajul : Mircea Vodă ; imaginea : Petru
Maier ; regia: Gheorghe Vitanidis. In roluri : George Constantin, Ion
Dichiseanu, Emanoil Petruț, Alexandru Repan, Ernest Maftei, Ovidiu Mol
dovan, Șerban Ionescu, Ștefan Sileanu, Ioana Bulcă, Anca Szdnyi, Mo
nica Rusu, Constantin Dinulescu, Iulian Necșulescu, Vlad Rădescu, Corado
Negreanu, Cseh Szabolcs, Vasile Nițulescu, Petre Vasilescu, Cornel Elefterescu, Sandu Simionică, Dan Antoci, Mircea Anghelescu, Radu Dunăreanu, Nicolae Iliescu, Dorel Iacobescu. Film realizat în studiourile Cen
trului de producție cinematografică „București"

„Poezia muncii este mai necesară
și mai bine venită decit oricînd“
Interviu cu Nichita STĂNESCU
— Ce crede poetul Nichita Stăo coerență superioară a funcțiilor de
Bohr ca sistem solar era imaginată
nescu despre funcția și rolul poeziei
pe un plan, dar în relief văzută ea
melos, dar și de gnosos ale limbii,
intr-o lume in care geniul uman
a atras după sine consecințe ului
are o funcție de cunoaștere proiec
cunoaște cuceriri fără precedent;
toare. Un sonet de Shakespeare tipă
tată
în
viitorul
imediat
al
verbului,
intr-o lume traversată de știință și
rit sau cartea lui Suetoniu — „12
și una de „bancă conservativă" a
tehnică și in care mulți văd dispari
cezari", desfășurată de pe un pa
fondului esențial de cunoaștere ex
ția spiritului poetic, dacă nu chiar a
pirus, in ciuda aspectului lor plan,
poeziei ?
primată prin limbaj : fondul nostru
au modificat fundamental, după pă
esențial de convingeri și adevăruri
— în ceea ce mă privește, și nu
rerea noastră, unul — poezia și altul
istorice,
sociale,
politice,
filozofice.
numai în ceea ce mă privește numai
— personajul istoric în ficțiunea
pe mine, eu cred că acum în con
prozei.
Dar mal presus de orice poezia
temporaneitatea general umană, dar
este o acțiune și atunci cind acțiu
Poezia patriotică nu este un dra
și specific națională, cînd cele mai
nea ei are un sens, o direcție, miș
pel plan, ci unul fluturînd ; ea este
importante idei politice ale omului
carea ei către ceva are natura reve
un Pean ce amintește la țărmul-Medespre sine însuși au început
diteranei soldatului grec, ple
să se clarifice, partea de uman
cat să-1 învingă pe cel pers, că
și de frumos al . principiului
t
el apără o familie — o mamă,
mai mult
sau
mai
puțin
o soție și o fiică — și că nu
abstract o putem numi poezie,
se poate întoarce altfel decît
iar dacă pe aceasta o înțele
sub scut, iar nu pe scut.
gem ca. pe o formă a moralu
Poezia patriotică este o ac
lui nu în restricția sa, ci în juțiune, ca și poezia de dragoste,
bilația sa, deci, dacă înțelegem
zona estetică ca pe o duminică
ca și poezia contemplativă. O
a eticii, atunci fără nici o în
acțiune către ceva și de la ceva
doială că poezia muncii concre
către altceva. Tocmai în aceas
te și a muncii abstracte este
ta constă universalitatea ei. Și
mai necesară și mai binevenită
ea n-are de apărat un clondir
decît oricînd.
E-n firea lucrurilor un suris...
de Sevres, ci un sin alăptînd.
Cum se poate ajunge la acest
tip de artă este însă o altă
In acest sens, „Un pămînt
cum e-n izvorul rece și cel limpede,
problemă, cu mult mai speci
numit România" pentru mine
de munte, —
fică decit principiul ei gene
rămîne un loc plin de sens,
ral, cu mult mai sinuoasă, accite un pește argintiu, nefulgerat de
expresia atașamentului față de
ceptînd și înfrîngerea atunci
plins, —
patria de astăzi, o expresie
cînd ea este supusă spiritului
poetică pe care — dacă ahs să
cercetător, dar și izbînda cînd
și nici de vreo aducere aminte
acesta,
spiritul
cercetător,
fiu în stare — am s-q rac să
E o renaștere și e un înfeles
ajunge la împlinire prin crea
urnească ceva către fltceva.
ție, prin rezolvarea și găsirea
in ochiul care azi numește
A-ți cînta țara, popcrul con
unor soluții majore ale spiri
stituie o acțiune pentru care
pe riul rece că e un eres,
tului cercetător uman și ale
efortul perfecționării artistice
că
vis
e
argintiul
pește,
conștiinței umane în genere.
neîntrerupte nu este nicicînd
— Atribuiți
deci
poeziei
că toate astea se-ntimplară,
prea mare. De aceea eu văd
această inaltă funcție de cu
prezența acestei poezii patrio
intr-un
cuvint
ce
nu
s-a
spus
noaștere — deși poate că unii
tice în spiritualitatea României
ce n-are răsărit și n-are seară
'mai zimbesc atunci cînd se
socialiste atît printr-o restitui
atribuie o viguroasă putere cu
re mai atentă a operelor emi
și e în firea lucrurilor un suris.
noscătoare acestui delicat, gin
nesciene, cît și prin credința că
gaș instrument care este poe
Eminescu nu este un idol, ci
Nichita
STĂNESCU
zia. In ce constă funcția de cu
un principiu al mișcării sensi
noaștere a poeziei ?
bilității noastre naționale —
— Orice activitate umană,
ca dovadă Arghezi, Blaga, Bar
chiar și jocul — și mă refer cu
bu și Bacovia, care la rîndul
lor nu sînt niște idoli, ci niște princi
lației, iar de Ia ceva către altceva,
precădere chiar la jocurile copiilor —
pii în ramificare a unui arbore care
natura cunoașterii.
în afară de starea de jubilație, să-i
este departe încă să-și fi atins
spunem dionisiacă, are și o funcție
— Dacă nu sinteți dintre creatorii
apogeul.
de cunoaștere.
care-și „ard“ anumite etape ale ope
Nu știu de ce, dar simt nevoia să
rei, v-aș întreba ce credeți astăzi
Prima funcție de cunoaștere e
fac o glumă : așa cum nu e bine să
despre direcția
lirică
exprimată
învățarea limbii, de aceea poate că
lași pe alaltăieri ce trebuia făcut ieri,
savanții au apreciat că primii ani
printr-un volum ca „Un pămint nu
nu mi se parte potrivit să lași pe
mit România". Ce loc acordați poe
sau, cum se zice la noi, cei șapte ani
răspoimîine ce poți face mîine, în
de acasă înmagazinează în conștiința
ziei patriotice in general, aceleia de
virtutea consacrării excesive a cu
copilului alături de informațiile lui
la noi, de acum, in special ?
vîntului alean sau a cuvîntului numit
genetice aproximativ 90—95 la sută
— Poezia patriotică înțeleasă profund
dor. înțelegeți de aici că mă preo
din cunoștințe.
începe prin a sluji limba în care
cupă intens sensul ascendent, pro
Poezia, ca stare naturală, e mai
scrii cu cea mai profundă cunoaș
gresul neîntrerupt al artei și cul
puțin un instrument de cunoaștere
tere a nuanțelor ei, servind tot
turii contemporane, progres plin de
cît o luare in proprietate a lumii
odată acuratețea gramaticilor ei vii.
noutatea zilei de azi exprimată în
sau, mai precis spus, e una dintre
Limba nu este scrisă pe o hîrtie și
verbul cu rezonanță îi» societatea de
componentele vieții înseși.
nu are un aspect plan, așa cum
azi. Către aceasta păzuim și nu
ne-am obișnuit și, din nefericire, în
Poezia (termenul de poezie cultă
vrem să lăsăm pe răspoimîine ce
mod majoritar ne-au obișnuit gra
sau termenul de poezie populară în
putem face mîine...
maticile de la Port Royal. Schema
acest caz nu au decît o funcție strict
didactică), deci poezia concepută ca
atomului așa cum a imaginat-o Niels
C. STĂNESCU
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VASLUI

LA ORADEA

Expoziția de pictura
Traian Goga
In sălile de expoziție
ale Muzeului Țării Crișurilor din Oradea s-a
deschis recent expozi
ția de pictură a artis
tului plastic orădean
Traian
Goga.
De-a
lungul anilor, reperul
figurativ a constituit o
preocupare, constantă.
Dar, în același timp,
în lucrările sale,
fie
că este vorba de pei
saj, fie că abordează
subiectul istoric ori
sint inspirate din viața
satului
contemporan,
se poate constata o
aptitudine, aș zice deo
sebită, de a extrage
din
tradiția
artelor
plastice acele elemen
te ce convin propriei
personalități.
Același
subiect, reluat mereu
de către artist, relevă
clar preocuparea sa de
a explora permanent
realitatea dată, nemulțumindu-se doar cu
oglindirea ei.
Ca notă personală,
remarcăm in primul
rînd la Traian Goga o
vocație, de colorist și
în această direcție pic
tura sa se rafinează
continuu, fiind eviden
tă descinderea ei dintr-o lecție coloristică
solidă, lecție ce provi
ne din vechile fresce
românești, din opera
marilor noștri pictori
interbelici.
Subiectul
preferat de către Goga
este peisajul, el reflectînd
particularitățile
unor locuri transilva
ne. Sînt derulate ima

gini inspirate de peisa
jul de deal, în special
bihorean, sau de stră
duțe pitorești de la
marginea Oradei. Pic
torul organizează su
prafața tabloului fie
pe temeiul unei domi
nante cromatice,
fie
pe baza .unui contrast
armonic. Cel mai ade
sea folosește tonalități
de roșu. In peisajele

sale de
deal, casele
par nuclee de căldură
și lumină, conținînd o
atmosferă solară, de un
vitalism autentic.
In
acest gen de tablouri,
pictorul, care a ajuns
la un limbaj sigur și
nuanțat, a ținut să sur
prindă aceleași crîmpeie din natură iarna,
variabile deci prin unicitatea
momentului
sufletesc sau a ano
timpurilor. El folosește
acum griuri colorate și
cu cît gama culorilor
este mai redusă,
cu
atît cea a valorilor de
ton e mai bogată, da
torită unor subtile mo
dulări ale tonurilor șl
nuanțelor. Sînt inves
tigate și posibilitățile
cromatice de a crea

efecte de adîncime, de
concentrare, sub as
pectul densității ei, cu
loarea fiind așternută
în straturi subțiri. Un
rol important îl joacă
și lumina. O lumină
domoală, alteori difu
ză, ■ argintată, albăs
truie ori învăluitoare,
caldă, sugerează cu
discreție momentul zi
lei, dar și starea de
spirit a artistului —
melancolică sau, cel
mai adesea, stenică.
Și compoziția își gă
sește un loc important
în pictura lui Traiah
Goga, dar omul îl in
teresează mai cu sea
mă ca personalitate ce
se împlinește în colec
tivitate.
Compozițiile
cu subiect istoric se
înscriu sub semnul ne
voii de mișcare. Vi
ziunea sa este capabilă
astfel să traducă dina
mismul specific eveni
mentului istoric, gru
purile umane fiind
surprinse în impetuoa
se cavalcade. De ase
menea, piețele în zile
de
sărbătoare
sînt
locuri unde artistul
poate surprinde din
nou mulțimea. Desenul
subliniază cu eleganță
personajele, îndeosebi
feminine, sugerînd. o
armonie interioară ce
se completează cu cea
exterioară, a atitudini
lor firești, a vestimen
tației lor.

Maria ZINTZ

Festivalul umorului
„C. Tănase“
Sub emblema Festivalului Național
„Cîptarea României", în municipiul
și județul Vaslui este în plină
desfășurare a Vl-a ediție a Festiva
lului umorului „C. Tănase*.^organi
zat de Comitetul județean o1 njltură
și educație socialistă și Consuliul ju
dețean al sindicatelor Vaslui. 'Printre
noutăți se află sesiunea jubilia
ră prilejuită de centenarul naș
terii lui C. Tănase, zilele filmului de
comedie originală, participarea la
concursul de interpretare și a for
mațiilor de teatru scurt de comedie,
decada literaturii satirico-umoristice
care reunește cenaclurile umoriștilor
de pe lingă Asociația scriitorilor din
Capitală, „T. Mușatescu" din Bucu
rești și Cîmpulung Muscel, „Verva"
Galați. Pentru întîia oară participă
formații studențești, iar artiști ama
tori din județ și actori ai teatrelor
bucureștene pregătesc un spectacol
de varietăți. Alături de cunoscute
teatre pentru copii și tineret din
București, Iași, Bacău, Constanța, se
află și cele de la căminele culturale
Popricani — Iași, Frumușița-Galați,
de la Casa de cultură Vatra Dornei,
Școala populară de artă Vaslui. Gala
teatrelor dramatice reunește colective
artistice din București, Brăila, Plo
iești, Bacău,
Pitești, Tg.
Mureș,
Bîrlad ș.a. Vor avea loc dezbateri,
mese rotunde, întîlniri cu publicul,
șezători literare, alte manifestări
prilejuind
evocarea
personalității
actorului ce a dat numele festivalu
lui, un salon de caricaturi, expo
ziția de carte satirico-umoristică,
sesiunea de comunicări și refe
rate „Tradiție și actualitate în arta
umorului românesc" etc. Concursul
de interpretare al brigăzilor artistice,
formațiilor de estradă, interpreților
individuali, echipelor de teatru scurt
de comedie, grupurilor satirice ș.a.
va începe miercuri 24 septembrie
și se va încheia duminică 28
septembrie, odată cu spectacolul de
gală al laureaților.

Crăciun LÂLUCI

corespondentul
BRAlLA • Teatrul dramatic
„Marla Filotti" și-a deschis noua
stagiune cu un spectacol de mu
zică și poezie susținut în cola
borare cu artiști amatori de la
întreprinderea de utilaj greu
„Progresul".
Spectacolul
s-a
desfășurat pe platforma indus
trială de la Chiscani • La sala
clubului „Progresul" a avut
loc premiera piesei „Bădăranii"
de Carlo Goldoni • La libră
ria
„Mihai
Eminescu"
cu
prilejul întîlnirii unui grup de
scriitori cu cititorii, au fost
lansate
trei
noi
volume :
„Cintec de alean" de Vasile
Zamfir, „Solia" de George Chirilă — apărute în editura „M.
Eminescu" și „O zi fără ano

timp" de Dan Claudlu Tănăsescu — apărută la editura „Car
tea
Românească",
(Cornelii!
Ifrim).
VASLUI • Județul Vaslui a
fost zilele acestea gazda fazei
de zonă a concursului brigăzi
lor artistice ale sindicatelor din
Întreprinderile industriei ușoare.
Manifestarea, desfășurată în ca
drul actualei ediții a Festivalu
lui național al muncii și crea
ției „Cîntarea României", a
reunit artiști amatori din jude
țele Bacău, Botoșani, Iași, Su
ceava și Vaslui. Nivelul artistic
ridicat al interpretării și progra
me cu un bogat conținut educa
tiv au detașat brigăzile artistice

de la Întreprinderea „Proletarul"
Bacău. Filatura de bumbac din
Cîmpulung Moldovenesc, județul
Suceava, și întreprinderea de
vigonie
din Bîrlad, județul
Vaslui, ele urmînd a deveni
participante la faza finală pe
țară a concursului. (Crăciun
Lăluci).

MUREȘ • La galeria „Apollo"
din Tîrgu Mureș a fost vernisată
expoziția de fotografii realizată
de artistul fotograf amator Kdvesdi Ladislau, lucrător la în
treprinderea
„Electromureș".
Cele 60 de fotografii în alb-negru și color — realizate în urma
expediției unui grup de tineri
muncitori cu pluta pe Mureș —

surprind oameni șl locuri din
valea
Mureșului.
(Gheorghe
Giurgiu).
ARGEȘ * Oameni ai muncii
de la întreprinderea de motoare
electrice din Pitești au avut o
întîlnire cu o brigadă științifică
județeană pe tema ; „Aplicarea
fermă a principiilor noului me
canism economico-financiar, obiectiv fundamental pentru valo
rificarea superioară a produselor
la export", ft Casa de cultură
din Cîmpulung a găzduit masa

rotundă : „2050 de ani de la for
marea primului stat dac centra
lizat și independent ; urme ale
civilizației geto-dacice în zona
Muscelului". • Ansamblul fol
cloric „darpați" din Cîmpulung a
prezentat la cabana Brusturet
din Cheile Dîmbovicioarei, în
fața amatorilor de drumeții al
pine, un bogat program artistic.
(Gheorghe Cîrstea).
BACAU • La Tescani, loca
litate pe Valea Tazlăului, unde
a trăit și creat George Enescu,

Colegiul criticilor muzicali —
A.T.M. și forurile de cultură ju
dețene au organizat un festi
val dedicat centenarului ma
relui compozitor. Pe lingă cele
două colocvii-dezbatere lega
te de viața și creația enesciană, la care au luat par
te compozitori, muzicieni, critici
de specialitate, programul a in
clus mai multe concerte susți
nute de formații orchestrale șl
soliști din întreaga țară. (Gh.
Baltă).
MARAMUREȘ • Teatrul Dra
matic din Baia Mare și-a des
chis noua stagiune cu piesa „Act
venețian" de Camil Petrescu. Re
gia și scenografia spectacolului

sînt semnate de Constantin Codrescu. • Ansamblul artistic
profesionist „Maramureșul" a
adus pe scena Casei de cultură
din Baia Mare spectacolele
„Străbune datini" și „Cîntece
fără vîrstă". (Gheorghe Susa).
NEAMȚ • Sub
genericul
„Luna forestierului", în toate
unitățile de exploatare fores
tieră și de prelucrare a lemnu
lui din județul Neamț s-a des
fășurat un amplu ciclu de ma
nifestări în cadrul căruia au
fost organizate schimburi de
experiență, simpozioane, con
ferințe și alte acțiuni politicoeducative și culturale • Sub
îngrijirea Comitetului județean

„Scînteii*

de cultură și educație socialistă
Neamț a ieșit de sub tipar albu
mul monografic ilustrat „Petrodava 2000. Tradiții și continui
tate", care reflectă etapele cele
mai semnificative din istoria
veche și nouă a municipiului
Piatra Neamț. (C-tin. Blagovici).

TULCEA • La galeriile de
artă „Dacia" din municipiul Tulcea a avut loc vernisajul unei
expoziții de pictură. Sînt ex
puse noi lucrări ale artiștilor
amatori Ion Dore, Teodor Po
pescu și Vasile Gheorghiu. In
holul cinematografului „Patria"
din Tulcea s-a deschis expozi
ția pictorului tulcean
Vasile
Filipov. (Neculai Amihulesei).
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VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII ZIMBABWE,
CANAAN SODINDO BANANA
Depunerea unei coroane de flori
Sîmbătă dimineață, președintele
Republicii
Zimbabwe,
tovarășul
Canaan Sodindo Banana, a depus o
coroană de flori la Monumentul
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism,
aducînd un omagiu celor care au
luptat pentru înaltele idealuri ale
poporului român.
La solemnitate au participat gene
ral-colonel Vasile Mllea, prim-adjunct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major al
Armatei, Constantin Oancea, adjunct
al ministrului afacerilor externe,
Nicolae Ganea, prim-vicepreședinte
al Consiliului popular al municipiu
lui București, generali și ofițeri ai
forțelor noastre armate, alte persoa
ne oficiale.
împreună cu președintele Republi
cii Zimbabwe, la ceremonie au luat

parte celelalte persoane oficiale cară
însoțesc pe înaltul oaspete în vizita
sa în țara noastră.
A fost prezent Petre Blajovici,
ambasadorul României în Republica
Zimbabwe.
Pe platoul din fața monumentului
se aflau, de asemenea, numeroși lo
cuitori ai Capitalei.
La sosirea președintelui Canaan
Sodindo Banana, o gardă militară
aliniată în fața monumentului a pre
zentat onorul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Zim
babwe. După depunerea coroanei
de flori s-a păstrat un moment de
reculegere.
în încheierea ceremoniei s-a vizi
tat rotonda monumentului.

Vizita tovarășei Janet Banana
Tovarășa Janet Banana a vizitat
sîmbătă una dintre cele mai mari
instituții culturale ale țării — Muzeul
de istorie al Republicii
Socialiste
România. Vizita, în timpul căreia a
fost însoțită de tovarășa Tamara Dobrin. președintele executiv al Con
siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, a în
ceput la expoziția omagială „Dovezi
ale dragostei, înaltei stime și pro
fundei prețuiri de care se bucură
președintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, ale ample
lor relații de prietenie și colaborare
cțintre . poporul român și popoarele
tța'i‘< După ce i-au fost prew"arate v >ecte dintre cele mai sem
nificative ale dezvoltării multilatera
le a României în anii socialismului,
tovarășa Janet Banana a vizitat sec
țiile de istorie străveche și veche ale

. muzeului, păstrătoare ale atîtor măr
turii documentare de valoare pri
vind trecutul poporului nostru, dez
voltarea neîntreruptă și unitară a
societății românești în spațiul carpato-danubiano-pontic. Cu deosebit
interes au fost urmărite exponatele
ilustrînd perioada de constituire și
înflorire a statului dac centralizat și
independent condus de Burebista,
precum și piesele de excepție reuni
te în sala tezaurelor.
Semnînd în cartea de onoare a
muzeului, tovarășa Janet Banana
și-a exprimat numai cuvinte de ad
mirație pentru bogăția și diversita
tea exponatelor, pentru interesul
șparte ce se manifestă în țara noas
tră față de mai buna cunoaștere a
istoriei naționale.
(Agerpres)

Comitetului Central
al Partidului Comunist din Uruguay
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist din
Uruguay, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, tuturor membrilor
partidului și oamenilor muncii uruguayeni, un cald salut tovărășesc și cele
mai cordiale felicitări.
Reafirmăm și cu acest prilej sentimentele de solidaritate militantă ale
partidului nostru și ale poporului român cu lupta comuniștilor uruguayeni,
a celorlalte forte democratice și progresiste din Uruguay pentru apărarea
drepturilor și libertăților oamenilor muncii, pentru triumful idealurilor de
democrație, progres social și prosperitate ale poporului prieten Uruguayan.
La marea sărbătoare a comuniștilor uruguayeni, ne exprimăm convin
gerea că raporturile de strînsă prietenie și colaborare statornicite între Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist din Uruguay — caracterizate prin
stimă, încredere și respect reciproc — la a căror dezvoltare și întărire o con
tribuție hotărîtoare au avut-o întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu,\secretar general al Partidului Comunist Român, și Rodney
Aiismendi, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din
Uruguay, se vor dezvolta în continuare în interesul ambelor popoare, al
cauzei păcii, socialismului și înțelegerii internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România.

In numele poporului capverdian, al guvernului său și al meu personal
vă mulțumim pentru căldurosul dumneavoastră mesaj transmis cu ocazia
sărbătorii naționale a țării noastre, și, la rîndul nostru, vă adresăm urări de
fericire personală și de prosperitate poporului român prieten.
Cu cea mai înaltă considerație,

ARISTIDES

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Junta Guvernului de Reconstrucție Națională și poporul din Nicaragua
vă adresează mulțumiri pentru sincerele felicitări primite cu prilejul sărbă
toririi independenței noastre, pe care, în actualele împrejurări, o aniversăm
într-un cadru revoluționar, condus de avangarda noastră — Frontul Sandinist de Eliberare Națională. Lupta poporului nicaraguan consolidează în
continuare revoluția noastră populară, sandinistă, politica economică, socială
și culturală.
împărtășim ideea dumneavoastră de a strings tot mai mult relațiile prie
tenești, care unesc în mod fericit Nicaragua și Republica Socialistă România.

Membrii Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională
al Republicii Nicaragua

SERGIO RAMIREZ MERCADO
MOISES HASSAN MORALES
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
RAFAEL CORDOVA RIVAS
ARTURO 1 CRUZ

Adunare festivă consacrată
„Zilei metalurgistului"
La clubul
întreprinderii de țevi
„Republica*1 din București a avut loc,
sîmbătă. o adunare festivă consa
crată „Zilei metalurgistului11. Au luat
parte Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, membri ai con
ducerii ministerului, muncitori, in
gineri și tehnicieni din întreprinde
rile metalurgice, cercetători și proiectanți din institutele de profil, re
prezentanții unor colective din mari
unități industriale din Capitală.
Despre semnificația evenimentului
a vorbit Gheorghe Gheorghiu, ad

junct al ministrului industriei meta
lurgice, secretarul comitetului de
partid al ministerului, care a subli
niat importantele înfăptuiri înscrise
în anii actualului cincinal de indus
tria metalurgică, 'realizările obținute
în întrecerea socialistă de colectivele
marilor
combinate și întreprinderi
specializate, precum și perspectivele
ce se deschid acestei ramuri de bază
a economiei noastre naționale prin
hotărîrile Congresului al XÎI-lea al
partidului.

într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la adunarea festivă
au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în care, se spune Reprezentanții oamenilor muncii din
industria metalurgică, întruniți în cadrul adunării festive consacrate săr
bătoririi „Zilei metalurgistului11, într-un singur glas cu cei care zi și noapte
Întrețin focul nestins pentru a da patriei cît mai mult metal, vă adresează
din toată inima, dumneavoastră tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde
mulțumiri și adînca lor recunoștință pentru sprijinul permanent și prețioa
sele îndrumări jie care le acordați industriei metalurgice ca ramură de bază
în dezvoltarea economică a României socialiste. Metalurgia românească a
cunoscut în acești ani, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, cea mai
impetuoasă dezvoltare din istoria economică a României, participînd activ
la înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de dezvoltare economioosocială susținută' și echilibrată a tuturor județelor țării. Sîntem mîndri că
putem să vă raportăm că în tabloul marilor realizări obținute de România
un loc important revine și industriei metalurgice, care, in ultimii 15 ani, a
obținut cele mai mari ritmuri de creștere, Incit în acest an, în numai 10 zile,
realizează producția anului 1950, și în 63 zile producția anului 1965.
Conștienți de necesitatea de a da patriei cît mai mult metal, cu toate ne
ajunsurile cu care încă ne mai confruntăm, se arată în telegramă, vom ac
ționa cu toată hotărîrea pentru promovarea și aplicarea consecventă în acti
vitatea economică a principiilor și cerințelor noului mecanism economicofinanciar, a autogestiunii și autoeonducerii muncitorești, pentru ca fiecare
colectiv de muncă, prin realizarea integrală a producției fizice și nete, îmbu
nătățirea calității și competitivității produselor, realizarea exportului și dimi
nuarea importurilor, reducerea consumurilor de materii prime și materiale,
să-și aducă contribuția la sporirea avuției naționale pe măsura răspunderii
și angajării plenare în efortul general al națiunii noastre socialiste. Vă asi
gurăm, mult iubite și stimate tovarăș :e Nicolae Ceaușescu, că metalurgiștii
țării vor face totul pentru a îndeplini cu succes obiectivele acestui an și ale
cincinalului spre înflorirea scumpei aoâstre patrii, Republica Socialistă
Romanic.

★

★

Aseiiinea adunări festive au mai avut loc In marile unități metalurgice
din țară.

(Urmare din pag. I)
oțeluri carbon de calitate ți slab
aliate. Un accent deosebit a fost
pus pe creșterea producției la une
le sortimente intens solicitate de
economia națională : țevi, produse
plate din oțeluri aliate, sîrmă la
minată pentru trăgătorii, unele
profile speciale, precum și lami
nate din aluminiu.
Prețuirea de care se bucură metalurgiștii în societatea noastră
este ilustrată de preocuparea sta
tornică a conducerii partidului
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui lor de trai. Pe ansamblul cin
cinalului actual, după etapa a doua
de majorare, retribuția tarifară in
industria metalurgică a crescut în
medie cu circa 36 la sută. Pentru
pregătirea noilor cadre de munci
tori, în acest cincinal au fost con
struite peste 1 500 de săli de clasă,
laboratoare și ateliere-școală, care
se adaugă celor 2 600 existente an
terior. Zeci de mii de familii de
metalurgiști s-au mutat în acest
cincinal în locuințe noi, iar numă
rul locurilor în cămine munci
torești a crescut de la 8 800 în 1975
la peste 12 000 în prezent ; copiii
metalurgiștilor au la dispoziție
circa 5 400 locuri în creșe și grădi
nițe, de 1,7 ori mai multe decit în
1975.
De ziua lor, metalurgiștil privesc
cu încredere spre viitor, spre sar-

• BANCĂ DE DATE
PENTRU REZIDUURI. Nimic nu trebuie irosit — nici
chiar gunoaiele, reziduurile de
orice fel, care în ultima vreme
se dovedesc adevărate „mine de
aur". în acest scop au luat fiin
ță în numeroase țări întreprin
deri specializate în colectarea
și valorificarea reziduurilor și
deșeurilor industriale și mena
jere. Mai mult, de curînd s-a
luat inițiativa drganizării, la ni
velul țărilor membre ale C.E.E.,
a unei bănci de date pentru...
reziduuri. Această bancă, ce-și
va avea sediul la Luxemburg,
va aduna, înmagazina și pre
lucra, cu mijloacele cele mai
moderne ale electronicii, infor
mații și date referitoare la de
șeuri industriale și osturi me

cinile care le revin în perioada ce
a mai rămas din acest an, spre
obiectivele mari și complexe pe
care le au de înfăptuit în viitorul
Cincinal. In lumina hotărîrilor
Congresului al XII-lea al .partidu
lui, în spiritul exigențelor formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Congresul consiliilor populare,
metalurgiștii sint chemați să ac
ționeze ferm, cu abnegație și spi
rit revoluționar pentru ca, odată
cu sporir.ea producției intr-o struc
tură sortimentală modernă, cores
punzătoare
cerințelor economiei
naționale, să asigure tn întreaga
lor activitate o înaltă eficiență
economică, îmbunătățind indicele
de scoatere a metalului, reducînd
consumurile materiale și energeti
ce, promovînd larg în producție
tehnologiile noi, modeme, folosind
cu randament superior utilajele și
agregatele siderurgice. Realizînd o
producție de metal sporită, de ca
litate superioară, cu cheltuieli ma
teriale mai reduse, el își vor spori
contribuția la progresul continuu
al economiei naționale, la ridicarea
bunăstării întregului popor.
Omagiind munca harnicilor me
talurgiști al țării, felicitîndu-1 pen
tru realizările lor, întregul nostru
popor le adresează astăzi urarea
de a obține succese tot mai mari
în activitatea lor neobosită consa
crată prosperității necontenite a
României socialiste.

najere (două miliarde tone anual în cele nouă țări membre
ale Pieței comune) — existente
în respectivele țări, precum și
la modalitățile și posibilitățile
revalorificării lor.

• REZISTENȚA LA VI
RUSURI - CONDIȚIO
NATĂ GENETIC. Rezistența
la bolile Infecțioase diferă de la
individ la individ, aceasta însemnînd că reacția organismu
lui la „agresiunea" virusurilor
sau bacteriilor constituie o con
secință a variabilității gamei de
gene care guvernează ansamblul
reacțiilor lmunitare. Printre fac
torii care compun răspunsul
imunitar se află și interferonul,
substanță care stăvilește propa
garea virusurilor de la o celulă

PEREIRA

Secretar general al P.A.I.G.C.,
Președintele Republicii Capului Verde

A apărut; „Era SOCÎaliSta" nr. 18/1980
In sumar : „Vast program pentru
continua prosperitate a patriei socia
liste11 ; Traian Gîrba — „Creșterea
rolului consiliilor populare în viața
economico-socială" ; Marin Rădoi —
„Problematica învățămîntului in noul
an școlar11 ; Dumitru Fundătură —
„Dezvoltarea și gospodărirea rațio
nală a bazei de materii prime11 ;
Radu Negru — „Tipizarea construc
țiilor și sporirea eficienței investiți
ilor" ; Olivia Clătici, Ion Rebedeu
— „Predarea științelor sociale în pas
cu exigențele vieții11 ; Sergiu Vero
na — „Dezarmarea — condiție a secu
rității europene". La rubrica „2 050
de ani de la crearea primului stat

tv
PROGRAMUL 1
8,30 Tot înainte t
9,05 Șoimii patriei.
9,15 Film serial pentru copii : întimplăti din Țara curcubeului. Epi
sodul 24.
0,40 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului
11.30 Finalele
campionatelor naționale
individuale de box. Transmisiune
directă.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical • 13,05 —
Rapsodii
de toamnă • 14,00 —
Woody, clocănitoarea buclucașă
— desene
animate • Drumuri
europene • Pe aripile cînteculul.
• Moment folcloric • Teatru
scurt de după-amiază : „Oaspe
tele"
•
Caleidoscop muzical.
• Mai aproape de soare — re
portaj.
15.45 Telesport • Daclada — reportaj,
• Box — selecțiuni din finalele
campionatelor naționale • Cam
pionatele mondiale de ciclism pe
pistă. Probele de viteză și tan
dem. Transmisiune de la
Besanțon • Tenis — aspecte din
campionatele internaționale ale
S.U.A. de la Flushing Meadow.
17.45 Film serial : Martin Eden — ul
timul eplsod.
18,40 Micul ecran pentru cel miel.
Jocuri... jocuri de copii.
19,00 Telejurnal.
19,15 'Antena „Cintărll României" —
emisiune realizată in județul Sibiu.
20,25 Film artistic : „Tinărul Cassidy".
Premieră pe țară. Producție a
studiourilor engleze.
29,10 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL I
10,00 Concert educativ. Pagini de mu
zică simfonică românească.
11,00 Teleșcoală. Ora elevului de la
seral.
12,00 Caleidoscop muzical.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22,
83 șl 24 septembrie. In țară : Vreme
in general frumoasă cu cer variabil,
mai mult senin noaptea. Izolat in ves
tul țării în a doua parte a intervalului
va ploua slab. Vîntul va sufla slab

la alta. Cercetări recente dove
desc însă că și eficiența interferonului variază în funcție de
prezența anumitor gene în pa
trimoniul ereditar al individu
lui. Oameni de știință din ca
drul Universității din Ziirich
(Elveția) au pus in evidență fap
tul că celulele de șoarece care
conțin o anume genă denumită
Mx nu au nevoie decît de can
tități foarte mici de interferon
pentru a fi protejate de atacul
virusului gripal, de pildă. în
timp ce celulele lipsite de res
pectiva genă necesită cantități
mult mai mari în același scop.

• PODUL
AERIAN
MOSCOVA - ANTARC
TICA - MOSCOVA, care
a funcționat cu succes iarna

dac centralizat și independent":
Răzvan Theodorescu — „Romanitatea
carpato-dunăreană pontică și rolul
Bizanțului la Dunărea de Jos". La
rubrica „Creația literar-artistică11 :
Alice Mănoiu — „Substanță de idei
în arta filmului". La rubrica „Viața
internațională" : Gheorghe Badrus —
„Noua ordine economică internațio
nală și tiparele vechi". La rubrica
„Confruntări ideologice în lumea
contemporană" : Elena Turturea —
„Tendințe în gîndirea social'-politlcă
și filozofică din țările Americii Lati
ne". Revista mai cuprinde rubricile :
Cărți și semnificații, Revista reviste
lor, Cuvîntul cititorilor.

13,00 Reportaj „T“, Vineri, la intilnirea
generațiilor.
13.15 Documentar
artistic ! Edmound
Hillary
și expedițiile sale. Pre
mieră pe țară. Producție a stu
diourilor engleze.
13.45 Din muzica și dansurile po
poarelor.
14,25 Desene animate.
14.50 Melodii populare românești.
15.10 Teatru TV : „Apassionata" de
Mircea Enescu.
16,00 Videoteca muzicală.
16.40 BucureștiuJ ieri, azi, mîine. Șo
seaua Ștefan cel Mare.
17,00 Serată muzicală TV. Patru ore de
noutăți intrate în filmotecă :
Bach — Mozart — Beethoven —
Bruckner — Rahmanlnov.
19,00 Telejurnal.
19.15 Telerama.
19.45 Serată muzicală TV (continuare).
21.50 Din cartea naturii — „Frunze de
toamnă". Producție a studioului de
film Ty.
22.10 Telejurnal • Sport.

LUNI, 82 SEPTEMBRIE 1980
PROGRAMUL 1
16,00 Emisiune în limba maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea economică.
19.40 Cadran mondial.
20,00 Orizont tehnico-știlnțlflc.
20.40 Roman foileton i „Prietenul nos
tru eomun". ultimul episod.
21.35 Muzică ușoară românească.
22,05 Telejurnal.

PROGRAMUL t

16,00 înflorești pămtnt al bucuriei —
program de cîntece.
16.15 Cenacluri ale tineretului.
16.45 Sîngele — medicament viu — do
cumentar.
17.10 Muzică de cameră.
17.35 De pretutindeni : Vremea pe Terra.
18,00 Vedete internaționale.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Mozaic — selecțiuni.
21,00 Baletul „Pahita" de Minkus. O
versiune semnată de artiști leningrădeni.
21.45 Un fapt văzut de aproape —
reportaj.
22,05 Telejurnal.
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre 5 și 15 grade,
izolat mal coborîte tn estul Transilva
niei, iar maximele între 17 șt 27 de
grade. Dimineața, ceață locală. în
București s Vreme frumoasă cu cer va
riabil, mat mult senin noaptea. Vint
slab. Minimele vor fi cuprinse între
7 și 9 grade, maximele intre 24 și 26
de grade. Dimineața, condiții de ceață.
(Ileana
Mihăilă, meteorolog de terviciu).

Întîlnire de

lucru

româno-iugoslavă
Tovarășul
Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, a avut la
Timișoara o întîlnire de lucru cu
tovarășul Metod Rotar, secretar fe
deral pentru comerțul exterior al
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia.
Cu acest prilej au fost examinate
stadiul relațiilor economice bilate
rale în anul 1980, precum, și măsu
rile pentru dezvoltarea acestora in
anul 1981. Totodată, în spiritul înțe
legerilor la nivel înalt au fost ana
lizate perspectivele dezvoltării schim
burilor comerciale și cooperării eco
nomice dintre cele două țări prietene
în perioada ■ 1981—1985 și pînă în
1990, corespunzător intereselor po
poarelor român și iugoslave, cauzei
generale a colaborării
internațio
nale.
La întîlnire au participat tovarășii
Petre Dănică, prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al P.C.R.,
Ion Stoian, adjunct al ministrului
comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, precum și
Alija Bășici, adjunct al secretarului
federal pentru comerț exterior al
R.S.F. Iugoslavia, și Trifun Nikolici,
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.
(Agerpres)

Sosirea unei

delegații

parlamentare

din

Venezuela

La invitația Marii Adunări Națio
nale, sîmbătă după-amiază a sosit la
București o delegație parlamentară
venezueleană, condusă de dr. Godofredo Gonzales, președintele Con
gresului Național din Venezuela.
Din delegație fac parte dr. Eloy
Torres, vicepreședinte al Camerei Deputaților, Milos Alcalay, reprezentan
tul Parlamentului Andin
pe lingă
Parlamentul european, și Elio Gonza
les Salazar, consilier al președintelui
Congresului Național venezuelean.
Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au
fost salutați de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al
M.A.N., Iuliu Fejes, secretarul Co
misiei de politică externă și coope
rare economică internațională a
M.A.N., precum și de Olga Luoila
Carmona, ambasadorul Republicii Ve
nezuela la București.

★

In onoarea delegației parlamentare
venezeulena, președintele Marii Adu
nări Naționale a oferit, simbătă, un
dineu.
(Agerpres)

Vizita grupului
de prietenie
Franța-România
Delegația grupului de prietenie
Franța — România din
Adunarea
Națională Franceză, condusă de Loic
Bouvard, deputat, vicepreședinte al
grupului, care se află în vizită în
țara noastră, a fost, sîmbătă, oas
pete al județului Mehedinți.
în cursul dimineții, membrii de
legației. au .avut o întrevedere cu
Iulian Ploștinaru, președintele Con
siliului popular județean Mehedinți,
care le-a înfățișat unele aspecte ale
dezvoltării economico-sociale actuale
și de viitor ale județului.
Oaspeții au vizitat apoi Sistemul
hidroenergetic și de navigație „Por
țile de Fier", stațiunea balneoclima
terică Herculane, precum și noul
oraș Orșova.
In onoarea oaspeților, președintele
Consiliului popular județean Mehe
dinți a oferit un dejun.
(Agerpres)

Vizita oficială a prim viceprim-ministrului
Republicii Irak, Taha Yassin Ramadhan,
în Republica Socialistă România
La invitația Guvernului Republicii
Socialiste România, prim viceprimministrul Republicii Irak, Taha Yas
sin Ramadhan, a efectuat o vizită
oficială in România, în perioada
18-20 septembrie 1980, în fruntea
unei delegații guvernamentale ira
kiene.
în' timpul vizitei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele
Republicii
Socialiste România, l-a primit pe
prim viceprim-ministrul Republicii
Irak, Taha Yassin Ramadhan.
Cu
acest prilej, au fost transmise to
varășului Nicolae Ceaușescu
cor
diale salutări și cele mai bune urări
din partea președintelui Republicii
Irak, Saddam Hussein, președintele
Consiliului Comandamentului Revo
luției, iar poporului român prieten
urări de dezvoltare continuă și pro
gres.
Mulțumind pentru mesajul primit,
șeful statului român l-a rugat pe
oaspete să transmită președintelui
Saddam Hussein salutări
priete
nești și cele mai bune urări, iar po
porului irakian prieten urări de pros
peritate și progres continuu.
In timpul convorbirii s-a procedat
la un schimb de vederi privind rela
țiile bilaterale și probleme interna
ționale de interes comun.
Au avut loc discuții oficiale între
cele două delegații, într-o atmos
feră de prietenie și respect reciproc.
Delegația română a fost condusă de
tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru
al Guvernului Republicii Socialiste
România, iar delegația irakiană, de
Tâha Yassin Ramadhan, prim viceprim-ministru al Republicii Irak.
Convorbirile s-au referit la sta
diul actual al relațiilor bilaterale.
Din partea română au participat
tovarășii : Ion Dincă, prim viceprimministru al
guvernului,
Angelo
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii
și
industriei alimentare, Ion M. Ni
colae, prim-adjunct
al ministrului
comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, Gheorghe
Dolgu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.
Din partea irakiană au participat :
Hassan Aii, ministrul
comerțului,
■Amer Mahdi Saleh, ministrul agri
culturii, Ahmed Al Samarai, adjunct
al ministrului . afacerilor externe,
Qasim Taqi, adjunct al ministrului
industriei și mineralelor.
Cele două delegații au scos în
evidență importanța hotărîtoare pe

★
La București s-au Încheiat, sîm
bătă, convorbirile între delegația
guvernamehtală română, condusă de
tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru
al Guvernului Republicii Socialiste
România, și delegația guvernamen
tală irakiană, condusă de Taha
Yassin Ramadhan, prim viceprimministrul Republicii Irak.
Convorbirile au pus în evidență
dorința ambelor părți de a se ac
ționa în continuare în direcția valo
rificării posibilităților de care dis
pun economiile celor două țâri pen
tru realizarea unei largi cooperări în
diverse stere de activitate de interes
rețiptoc, .
. ...................
La încheierea convorbirilor, to
varășul Ion Dincă, prim viceprimministru al guvernului, și Hassan Aii,
ministrul
comerțului,
președinții
celor, două părți în Comisia mixtă
româno-irakiană de cooperare eco
nomică și comerț, au semnat, in
prezența celor două delegații, pro
tocolul sesiunii extraordinare a co
misiei.
Documentul cuprinde măsuri su
plimentare față de cele convenite în
cadrul- sesiunii ordinare a Comisiei
mixte din mai 1980, pe linia dezvol-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Astăzi, finalele Campionatelor naționale de box
Astăzi, începînd de la ora 10,00, la
Palatul sporturilor și culturii din Ca
pitală, vor avea loc finalele Campio
natelor naționale de box. Iată pro
gramul galei, in ordinea cslor 11 ca
tegorii, de la semimuscă la grea :
Adem Săli — Dumitru Șchiopu; Ni
colae Șeitan — Constantin Gheorghioșor ; Gheorghe Brumă — Dumitru

Cipere ; Ion Sandu — Titi Cercel ;
Florian Livadaru — Viorel Ioana ;
Dragomir Ilie — Paul Căpriceanu ;
Ion Vladimir — Mihai Ciubotaru ;
Dumitru Petropavlovschi — Marinică
Ouatu ; Valentin Silaghi — Marin
Ifrim ; Ion Cîrlan — Nicolae Rădan ;
Valentin Vrînceanu — Ion Cetnat.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în turneul internațional de fot
bal de la Tripoli, echipa Universita
tea Cluj-Napoca a întrecut cu sco
rul de 1—0 (1—0) selecționata secun
dă a Libiei.
• Disputată in circuit la Brașov,
ultima etapă a 6-a a competiției ci
cliste internaționale „Cupa CIBO" a
revenit rutierului român Valentin
Marin, cronometrat pe distanța de
70,250 km cu timpul de Ih 43’35”. în
clasamentul general individual pe
primul loc s-a Bituat polonezul
J. Bienek.
• Simbătă, la Alexandria, Intr-un
meci amical de fotbal, echipa Dina
mo București a învins cu scorul de
6—1 (1—0) formația locală Rulmen
tul. Pentru învingători au marcat
Augustin (3), Vrînceanu, Dudu Geor
gescu și Stredie.
• Ieri, în Capitală, In cadrul com
petiției de rugbi „Cupa federației"
s-au disputat două intîlniri încheiate
cu următoarele rezultate : Grivița
roșie — Steaua 18—9 ; Rapid — Spor
tul studențesc 13—12.'
« Simbătă, pe traseul Pipera —
Toboc, din Capitală, s-a desfășurat
competiția automobilistică de viteză

„Marele premiu al Bucureștiului".
Pe primul loc s-a situat automobilis
tul Cornel Motoc pe o mașină Dacia
1 3Q0.
• tn trei orașe din Iugoslavia a
început Campionatul european femi
nin de baschet. La Bosanski Brod, In
grupa B, echipa României a invins
cu scorul de 78—64 (40—31) formația
Finlandei. Principalele realizatoare
ale selecționatei române au fost Pali
(27 puncte) și Bădinici (16 p). Alte
rezultate : Grupa B : Olanda — Fran
ța 53—49 ; Griipa A : Polonia — An
glia 80—56 ; Ungaria — Italia 62—59 ;
grupa C : Cehoslovacia — Belgia
110—45 ; Bulgaria — Spania 88—47.
• In sferturile de finală ale tur
neului internațional feminin de tenis
de la Las Vegas, Wendy Turnbull a
produs o surpriză, eliminînd-o, cu
7—5, 6—2, pe principala favorită a
competiției, Martina Navratilova. In
celelalte partide ale sferturilor s-au
înregistrat următoarele * rezultate :
Sylvia Hanika — Anne Smith 6—2,
6—2 ; Andrea Jaeger — Mima Jausovec 6—0, 7—6 ; Hana Mandlikova —
Kathy Jordan 2—6, 6—0, 6—6.

St. Malo au manifestat un inte
res deosebit față de noul sistem.
trecută, va fi reeditat în acest
an cu ajutorul avioanelor „IL18D", asigurînd transportul participanților la cea de-a 26-a ex
pediție antarctică sovietică. Pro
gramul expediției, la care vor
participa aproximativ 600 de
persoane, include studierea ce
lui mai sudic continent, înce
pînd cu descifrarea structurii
adîncurilor și terminînd cu pro
cesele din lonosferă, din stratu
rile inferioare ale Cosmosului.
Oampnii de știință așteaptă cu
un interes deosebit rezultatele
forajului ce se execută în zona
stației „Vostok" (unde se află
polul frigului al planetei noas
tre).

• CARTE DE TELE
FON ELECTRONICĂ. u“
număr de 35 de abonați particu
lari și 20 de întreprinderi din
orașul frâncez St. Malo au tes
tat in cursul verii un anuar te
lefonic electronic destinat să
înlocuiască tradiționala carte de
telefon. Noul anuar poate fi uti
lizat cu mai multă facilitate, el
fiind compus dintr-o claviatură
și un ecran de 30/40 centimetri
pe care apar datele cerute și, afirmă autorii, are' un preț mai
scăzut decît cel al obișnuitei
cărți de telefon. Directorul re
gional al telecomunicațiilor din
Rennes a declarat că abonați! din

• DIN CE IN CE MAI
MULȚI... „MARTIN"
cum relevă revista „Science et
Via", numărul numelor de fami
lia purtate de cei 53 milioane
francezi se ridică Ia doar 250 000
— față de 800 000 întîlniie în
Belgia, țară cu o populație doar
de 9,5 milioane locuitori. Nume
le de familie cel mai răspîndit
este Martin (170 000), urmat cje
Bernard (100 000) și Thomas
(80 000). Se mai întîlnesc foarte
frecvent :
Lefevre și Lefebre,
Petit, Dubois, Durant, Moreau,
Michel și Richard. în pofida
părerii
foarte răspîndite care
situează numele Dupont pe pri
mul loc, acesta nu se situează

decît pe locul al 19-lea. Specia
liștii consideră că în decurs de
1—2 secole, francezii nu vor mai
avea decît 7 000 nume de fami
lie. Patronimele cele mai rare
sint amenințate cu dispariția :
sint suficiente șase generații
pentru ca un nume purtat de o
singură familie să dispară.

• COMEMORAREA LUI
AVICENNA. La Tașkent,
capitala R.S.S. Uzbece, pe pămîntul căreia s-a născut în
urmă cu 1 000 de ani Abu Aii
Ibn Siria (Avicenna), au început
manifestările — desfășurate sub
egida
UNESCO — in cinstea
omului de știință din Orient,
între altele, are loc o sesiune
științifică consacrată lucrărilor
filozofice, medicale și poetice
ale lui Ibn Șina. în centrul ora

care o au întîlnirile și convorbirile
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu,
președintele
Republicii
Socialiste
România, și Saddam Hussein, pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției, președintele Repu
blicii Irak, pentru întărirea priete
niei și dezvoltarea colaborării dintre
cele două țări și popoare, pe baza
trainică a principiilor respectării
stricte a independenței și suverani
tății naționale, deplinei egalități în
drepturi, neamestecului în treburile
interne și avantajului reciproc.
în timpul convorbirilor dintre cele
două delegații au fost reliefate bu
nele raporturi de cooperare
pe
multiple planuri între Republica So
cialistă România și Republica Irak,
între Partidul Comunist Român și
Partidul Baas Arab Socialist.
Prim viceprim-ministrul Republicii
Irak, Taha Yassin Ramadhan,
a
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru
socialism.
în cursul șederii în România, prim
viceprim-ministrul Republicii
Irak,
Taha Yassin
Ramadhan, a vizitat
obiective economice și social-culturale din București. Oaspeții irakieni
au fost primiți cu deosebită căldură,
expresie a sentimentelor
priete
nești pe care le nutrește poporul
român față de poporul irakian.
Cu prilejul vizitei, a avut loc o
sesiune extraordinară a Comisiei
mixte româno-irakiene de coope
rare economică și comerț. A fost
semnat un Protocol care prevede
măsuri pentru dezvoltarea în conti
nuare a schimburilor și livrări supli
mentare de mărfuri în 1981, pentru
extinderea cooperării economice, a
schimbului de specialiști în dome
niile industriei, transporturilor, con
strucțiilor și agriculturii, realizarea
unor obiective industriale în Irak,
precum și lucrări de construcții și
rețele elfectrice pentru electrificarea
rurală.
Prim viceprim-mlhistrul Republicii
Irak, Taha Yassin Ramadhan, a
mulțumit călduros pentru
ospita
litatea și primirea prietenească care
i-au fost rezervate in timpul vizitei
și a transmis primului ministru al
Guvernului
Republicii
Socialiste
România, Ilie Verdeț, invitația de a
efectua o vizită in Irak. Invitația a
fost acceptată cu
plăcere,
data
efectuării acesteia urmind a fi sta
bilită ulterior.

★
tării cooperării economice în indus
trie, industria petrolieră și geolo
gică, construcții, agricultură, irigații
și îmbunătățiri funciare, transporturi
și comunicații, tehnico-științifice și a
schimburilor comerciale.

★

Delegația guvernamentală irakia
nă, condusă de Taha Yassin Rama
dhan, prim viceprim-ministrul Re
publicii Irak, a părăsit, în aceeași zi,
Capitala.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
unde erau arborate drapelele de
stat ale României și Irakului, oaspeții
au fost salutați de tovarășii Ilie
Verdeț, prim-ministru al guvernu
lui, Ion Dincă, prim viceprim-ministeșu al guvernului,
președintele
părții române în Comisia
mixtă
româno-irakiană de cooperare econo
mică și comerț, Gheorghe Dolgu,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.
Au fost prezenți Mihail Diamandopol, ambasadorul României la Bag
dad, și Dhiab M. Al-Algawi, am
basadorul Irakului la București.
Au fost intonate imnurile de stat
ale celor două țări.
(Agerpres)

A apărut :

Revista Comisiei naționale
române pentru UNESCO
(anul 22. nr. 2/1980)
Revista publică sub genericul
„Vocația și personalitatea muzi
cii culte și populare românești",
articolele : „Interferențe intre
cultura muzicală românească și
universală", de Viorel Cosma ;
„Creația muzicală românească în
secolul XX" de George Sbârcea ;
„Personalitatea și originalitatea
folclorului muzical românesc" de
Florin Georgescu. Sub titlul
„Presa și bibliotecile publice,
subsisteme ale educației perma
nente", revista publică de ase
menea articolele : „Rolul presei
în fundamentarea etică a relați
ilor sociale" de Ioana Boja,
Sorin Radulescu și Mariana
Lazăr ; „Noi dimensiuni ale ac
tivității bibliotecilor publice în
condițiile democratizării actului
de cultură" de Gheorghe Bon
doc ; „Bibliotecile publice în lu
mina cercetării sociologice a lec
turii : studiu de caz" de Nedelcu
Oprea. Din grupajul consacrat
celui de-al XV-lea forum mon
dial de științe istorice se remar
că articolul „Locul și rolul pre
dării istoriei în formarea omu
lui secolului XX"
de Ștefan
Ștefănescu.
Revista mai publică rubricile :
„Note și comentarii", „Mari ani
versări11,. „Mese rotunde, inter
viuri", „Atlas UNESCO", „Re
cenzii", „Documente11, „Noutăți
editoriale".

șului a fost dezvelit un monu
ment care îl înfățișează pe Avi
cenna cu principala operă scrisă
a vieții sale, „Canoanele știin
ței medicale".

• CEL MAI MARE
AEROPORT DIN LUME.
La Atlanta, capitala statului
Georgia (S.U.A.), a fost inaugu
rat vineri un nou aeroport, con
siderat cel mai mare din lume
în ceea ce privește capacitatea.
Noua aerogară va permite tran
zitarea a 55 milioane pasageri
anual, depășind astfel cel mal
aglomerat
aeroport
mondial,
care este O’Hara, din Chicago
(aproximativ 47,8 milioane pa
sageri la ora actuală). Pentru
realizarea acestei aerogări s-a
investit suma de 500 miliâane
dolari.

„Reuniunea de la Madrid

Manifestări consacrate României
Sărbătoarea națională a României,
precum și împlinirea a 2 050 de ani
de la constituirea primului stat dac
centralizat și independent continuă
să fie marcate in lume prin diverse
manifestări, in cadrul cărora se evi
dențiază marile realizări obținute de
poporul român in toate domeniile de
activitate, mai ales in ultimii 15 ani,
de cind la conducerea destinelor țării
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în sala de conferințe a Camerei ds
comerț din orașul indian MADRAS,
statul Tamil Nadu, a fost organizată
o adunare festivă, în cadrul căreia
C. Ponnaivan, ministrul cooperației
și
justiției
din
acest
stat, a
arătat că independența și liber
tatea poporului român au fost dobîndite prin jertfe și sacrificii, prin lupte
împotriva
cotropitorilor
străini.
„România modernă de azi — a spus
vorbitorul — este legată de numele
și personalitatea prestigioasă a pre
ședintelui ei, Nicolae Ceaușescu, a
cărui gindire originală și novatoare
a inspirat, in ultimii 15 ani, nu
meroase popoare și forțe progresiste
care doresc ca in lume să prevaleze
— potrivit concepției președintelui
României — ideile de pace, progres,
bunăstare, destindere și cooperare
reciproc avantajoasă". „India — a
arătat vorbitorul — dă o înaltă apre
ciere principialității politicii externe
românești, atitudinii consecvente de
care dau dovadă conducerea Româ
niei, președintele Nicolae Ceaușescu,
în evaluarea evenimentelor interifaționale, exprimînd clar și ferm idei
și poziții care să conducă la făurirea
unei lumi bazate pe echitate și în
credere reciprocă".
Cu același prilej a fost deschisă o
expoziție documentară ilustrînd mo
mente din istoria poporului român,
succesele obținute pe drumul con
struirii socialismului.
în orașul ARNSBERG din R.F.
Germania — oraș înfrățit cu munici
piul Alba-Iulia — a avut loc inau
gurarea unui ciclu de acțiuni cultu
rale sub genericul „Accente româ
nești". Sînt prezentate o expoziție de
carte, în cadrul căreia volumele din
opera
și
gîndirea
președintelui
Nicolae Ceaușescu apărute în limba
germană se bucură de un larg inte

res, o expoziție de artă populară din
municipiul
Alba-Iulia și montajul
documentar „Vestigii dacice". Grupul
folcloric „Crăișorii munților" din
Alba-Iulia a susținut uh bogat pro
gram de cîntece și dansuri româ
nești, Îndelung aplaudat de public,
în cuvintul de deschidere, primarul
Gerhard Teriet și ambasadorul țării
noastre la Bonn, Ion Râmbu, au sub
liniat importanța acestor. manifestări
pentru intensificarea raporturilor bi
laterale dintre cele două țări, ca o
contribuție la o mai bună cunoaștere
reciprocă între cele două popoare, în
spiritul idealurilor de pace și secu
ritate.
La Centrul cultural austriac de
la VIENA a avut loc o aduna
re festivă dedicată celei de-a 30-a
aniversări a înființării Asociației
Austria—România. Președintele aso
ciației, dr. Adolf Maerz, prim-adjunct
al ministrului învățămîntului și artei,
a vorbit despre activitatea depusă de
această organizație in slujba întăririi
continue a relațiilor de colaborare în
tre popoarele român și austriac, a cu
noașterii reciproce a istoriei, culturii
și a muncii pașnice desfășurate de
cele două popoare. în cadrul festivi
tății, Erich Maria Wenzel, vechi
membru al asociației, a conferențiat
despre „Moldova și valorile sale
culturale". Au participat reprezen
tanți ai vieții politice, economice și
culturale austriece, ai asociațiilor aus
triece de prietenie cu alte țări, mem
bri ai corpului diplomatic, un nu
meros public, precum și ambasado
rul țării noastre la Viena, Octavian
Groza.
La Universitatea Adelphi din
statul NEW YORK — una dintre
cele mai vechi din S.U.A. — s-a or
ganizat, în colaborare cu Biblioteca
româna din New York, o expoziție
de fotografii, sare prezintă momen
tele principale din istoria poporului
român din cele mai vechi timpuri și
pînă în prezent, precum și evoluția
raporturilor româno-americane, în
contextul cărora la loc central sînt
prezentate vizitele reciproce la nivel
înalt. Pe întreaga perioadă a expozi
ției au fost prezentate filme docu
mentare românești.

Pentru o nouă strategie a dezvoltării in vederea lichidării
decalajelor și instaurării noii ordini economice
Intervenția reprezentantului romăn la Conferința Uniunii
Interparlamentare
BERLIN 20 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor plenare ale Conferin
ței Uniunii Interparlamentare s-au
încheiat dezbaterile generale privind
liniile directoare ale strategiei celui
de-al III-lea Deceniu al Națiunilor
Unite pentru dezvoltare.
Subliniind valoroasa contribuție a
președintelui Nicolae Ceaușescu Ia
elaborarea conceptului noii ordini
economice Internaționale și relevind
că rezultatele cu care s-a încheiat
recenta sesiune specială a Adunării
Generale a O.N.U. consacrată acestei
probleme nu corespund așteptărilor
justificate ale popoarelor, reprezen
tantul României, Ioan Totu, a evocat
propunerile țării noastre privind adoptarea de măsuri practice, menite
să orienteze eforturile întregii co
munități internaționale în direcția
lichidării subdezvoltării, accelerării
progresului economico-social al țări
lor în curs de dezvoltare și reduce
rii marilor decalaje economice.
Reprezentantul român a reafirmat
poziția României privind necesitatea
unor transformări radicale, de struc
tură în economia mondială, care să
conducă la instaurarea unor relații
de deplină egalitate intre state, la
respectarea dreptului fiecărei națiuni

de a fi pe deplin stăpînă pe bogă
țiile sale naționale. Realizarea unor
progrese reale in lichidarea subdez
voltării reclamă intensificarea efor
tului propriu al țărilor în curs de
dezvoltare și, totodată, acordarea
unui sprijin mult mai substanțial din
partea țărilor dezvoltate, combaterea
practicilor protecționiste, a bariere
lor și discriminărilor aflate în calea
comerțului internațional.
Evidențiind imperativul încadrării
ferme a noii strategii a dezvoltării îri
procesul de instaurare a unei noi
ordini economice internaționale, de
putatul român a subliniat actualitatea
propunerii țării noastre privind re
ducerea cheltuielilor militare si folo
sirea fondurilor eliberate pentru spri
jinirea realizării unor
importante
proiecte din diferite ramuri econo
mice ale țărilor in curs de dezvoltare.

★

La Berlin a avut loc o reuniune a
grupurilor interparlamentare din ță
rile nealiniate, la care a participat
ca invitată și delegația română. Au
fost discutate și s-a convenit asupra
unor acțiuni comune menite să asi
gure promovarea intereselor acestor
state la actuala conferință.

trebuie să contribuie
la frinarea înarmărilor"
HELSINKI 20 (Agerpres). — Cu
prilejul întîlnirii cu un grup de zia
riști norvegieni, /președintele Finlan
dei, Urho Kekkonen, a declarat că în
Europa — mai ales în anii '70 — co
laborarea reciprocă a adus rezultate
însemnate. Asigurarea
continuării
acestei evoluții este importantă atît
din punctul de vedere al finlandezi
lor, cit și al tuturor europenilor — a
spus el — subliniind că reuniunea de la
Madrid din cadrul Conferinței pentru
securitate și cooperare în Europa va
arăta în ce măsură există voința de
a se continua politica de destindere.
Președintele Finlandei a declarat că
ar fi de dorit, mai ales, ca, la Madrid,
să se dea impulsuri concrete pentru
frinarea cursei înarmărilor.

Probleme actuale

în atenția Guvernului
Republicii Zimbabwe
Apel al primului ministru
R. Muqabe la înfăptuirea
unității naționale
SALISBURY 20 (Agerpres). — într-o alocuțiune rostită în parlamen
tul țării, primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a
subliniat importanța creării cit mai
grabnice a armatei naționale. El a
informat forul legislativ că au fost
constituite deja tîei batalioane, urmînd ca la începutul anului viitor să
ia ființă încă alte zece.
Totodată, primul ministru și-a ex
primat îngrijorarea în legătură cu
activitatea subversivă a Republicii
Sud-Africane împotriva tînărului stat
Zimbabwe.
Robert Mugabe a adresat un apel
la întărirea unității naționale, pentru
a asigura consolidarea păcii și stabi
lității in Republica Zimbabwe.

ALGER 20 (Agerpres). — Ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, tovarășul Ștefan
Andrei, a început, sîmbătă, vizita ofi
cială pe care o efectuează în Alge
ria, la invitația ministrului afacerilor
externe al acestei țări, Mohamed
Benyahia. La sosirea pe aeroport,
ministrul român a fost salutat de
omologul său algerian, precum și de
alte persoane oficiale.
In cursul aceleiași zile au început
convorbirile dintre cei doi miniștri de
externe. Cu acest prilej a fost expri
mată satisfacția față de cursul ascen

I

DEZVOLTAREA COLABORĂRII
DINTRE R.D.G. ȘI MOZAMBIC.
Erich Honecker, secretar general
I al C.C. al P.S.U.G.,
președintele
Consiliului de Stat al R.D. GermaIne, și Samora Moises Machel, pre
ședintele
Partidului
FRELIMO,
președintele Republicii Populare
i Mozambic, au semnat, sîmbătă, la
Berlin, la încheierea convorbirilor
‘ lor oficiale, o declarație, precum și
Iun acord de colaborare între
P.S.U.G. și Partidul FRELIMO pe
anii 1981—1985. Au fost semnate,
de asemenea, un protocol între guI vernele celor două țări privind co'
,

BAMACO
La cea de-a XX-a aniversare a proclamării independenței Republicii Mail
vă adresez calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de pro
gres, iar poporului malian prieten multe succese în dezvoltarea socialeconomică independentă a țării.
îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie, solidaritate șl con
lucrare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Democrată a Poporului
Malian, dintre țările și guvernele noastre se vor aprofunda în continuare
spre binele popoarelor român și malian, al politicii de pace, destindere, cola
borare și respect al independenței naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul Republicii Mali sărbăto
rește la 22 septembrie împlinirea a
20 de ani de la proclamarea inde
pendenței țării sale.
Situată în vestul continentului
african, pe cursul superior al flu
viului Niger, Mali este una dintre
cele mai întinse țări ale acestei re
giuni, avînd o suprafață de 1 240 000
kmp și o populație de aproxima
tiv 6 milioane de locuitori. Princi
pala ocupație a malienilor este agricultura. în anii care au trecut
de la cucerirea independenței și
care au pus capăt unei lungi peri
oade de dominație colonială, po
porul malian și-a concentrat efor
turile în direcția lichidării grelei
moșteniri a trecutului și a valo
rificării resurselor naționale, reu
șind să înregistreze o serie de pro
grese notabile. Astfel, de-a lungul
fluviului .Niger a fost realizat un
sistem de amenajări hidrotehnice
care a dus la extinderea considera
bilă a suprafețelor irigate, permițind acoperirea necesarului de pro
duse alimentare, ceea ce prezintă
o importanță deosebită pentru această țară din Sahel, regiune bîntuită mereu de secetă. Totodată, au

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare
în domeniul aprovizionării tehnico-materiale
MOSCOVA 20 (Agerpres). — La
Moscova s-au desfășurat
lucrările
ședinței a 11-a a Comitetului C.A.E.R.
pentru colaborare în domeniul apro
vizionării tehnico-materiale. Delega
ția română a fost condusă de tova
rășul Ion Pățan, viceprim-ministru al
guvernului, ministrul aprovizionării
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe.
Pornind de la hotărîrile Sesiunii a
XXXIV-a a C.A.E.R., comitetul a
examinat și convenit o seamă de ac
țiuni concrete
menite să ducă la
adîncirea și perfecționarea colaborării
țărilor membre ale C.A.E.R. în do
meniul utilizării cu eficiență sporită
a resurselor materiale, atragerii în
circuitul economic și valorificării su
perioare a materialelor recuperabile
și refolosibile. Au fost adoptate pro
grame de colaborare vizînd economi
sirea cuprului, fontei, laminatelor fe
roase, a unor feroaliaje, lemnului,
cimentului, precum și elaborarea de
tehnologii și echipamente moderne

operarea economică, un protocol de
adincire a colaborării tehnico-științifice și alte documente.

pentru prelucrarea materiilor prime
și materialelor, îndeosebi a celor re
cuperabile și refolosibile,
Participanții la ședință au audiat
Informări în legătură cu modul în
care se desfășoară colaborarea în do
meniul creării și utilizării unor ti
puri moderne de ambalaje șl mate
riale de ambalare, al schimbului de
produse excedentare, peste prevede
rile acordurilor comerciale, convenind
acțiuni pentru intensificarea colabo
rării în aceste domenii.
Comitetul a adoptat planul său de
lucru pe anii 1981—1982, examinînd,
de asemenea, alte probleme ale co
laborării multilaterale a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în domeniul apro
vizionării
tehnico-materiale.
Tot
odată, s-a convenit ca președinția
comitetului să fie asigurată, în con
tinuare, pe timp de un an, de către
reprezentantul României în comitet.
Lucrările ședinței au decurs într-o
atmosferă de prietenie și deplină în
țelegere reciprocă.

INTREVEDERE CEHOSLOVACOETIOPIANA.
Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C. din
Cehoslovacia, președintele R.S. Ce
hoslovace, l-a primit pe
Feleke
Gedle Giorgis, ministrul de exter
ne al Etiopiei, care a efectuat o vi
zită oficială în Cehoslovacia. După
cum transmite agenția C.T.K., în
trevederea a prilejuit un schimb de
păreri privind posibilitățile dezvol
tării în
continuare a
relațiilor
dintre cele două țări.

NOUL PREMIER AL TURCIEL
Generalul Kenan Evren, președin
tele Consiliului Național al Secu
rității din Turcia — organ care
exercită autoritatea in această țară

PROTEST AL LIBANULUI ÎN
CONSILIUL
DE
SECURITATE.
Reprezentantul Libanului la Națiunile Unite, Ghassan Tueni, a adre
sat vineri Consiliului de Securitate
o scrisoare de protest față de „ac
tele de agresiune comise de Israel
împotriva teritoriului libanez in zi
lele de 17 și 18 septembrie", infor
mează agenția France Presse.

CONVORBIRI AMERICANO-NIPONE. Ministrul japonez de exter
ne, Masayoshi Ito, aflat în vizită la
Washington, a avut convorbiri cu
secretarul de stat al S.U.A,, Edmund
Muskie. După întrevedere, Masayoshi Ito a declarat că printre
problemele discutate au figurat
exporturile de automobile japoneze
în S.U.A., alte aspecte ale raportu
rilor bilaterale și unele evoluții politice internaționale.

• Foametea — o gravă amenințare pentru 150 milioane de
oameni • Necesitatea unor soluții pe termen iunq • Efortul
propriu, conjugat cu o eficientă cooperare internațională
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400 DE MILIOANE ȘOMERI PE GLOB. Pînă la sfîrșitul acestui secol
va fi necesară crearea in întreaga lume a unui miliard de noi locuri de
muncă, a apreciat directorul general al Organizației
Internaționale a
Muncii, Francis Blanchard, in cadrul unei conferințe de presă organi
zate la încheierea vizitei sale în Norvegia. El a subliniat că numărul
total al șomerilor existenți astăzi pe planeta noastră se ridică la apro
ximativ 400 de milioane, acestora urmind să li se adauge in fiecare an alte
milioane.

DOSARE ACUZATOARE : CUM AU ACUMULAT BOGĂȚIILE... BOGĂȚII LUMII

ROMA 20 (Agerpres). — La sediul
din Roma al Organizației Națiunilor
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.) s-a desfășurat o reu
niune de urgență consacrată situației
deosebit de grave în care se află in
prezent 150 milioane de africani din
26 de țări pentru care penuria ali
mentară reprezintă o adevărată ame
nințare cu moartea.
F.A.O. estimează că cele 26 de state
din Africa sub-sahariahă vor avea
nevoie, in perioada 1980—1981, de un
ajutor alimentar care se cifrează la
circa 2,4 milioane cone cereale, pro
ducția cerealieră a acestora pe anul
curent urmînd să fie de 17,6 milioa
ne tone — cu două milioane mai pu
țin decît anul trecut, considerat „un
an catastrofal". Un ajutor comple
mentar de 550 000 tone cereale este
așteptat de urgență pentru a acoperi,
într-o oarecare măsură, deficitul ali
mentar al unui număr de 14 țări
africane ca urmare a secetei din
1979 și a altor dificultăți.
Cu prilejul reuniunii s-a subliniat
încă o dată prioritatea imediată a so
luționării situației in care se află o
serie întreagă de țări africane, pro
blema deficitului alimentar în Africa
aflîndu-se în centrul preocupării
F.A.O. și a Programului Alimentar
Mondial. Dar problemele fundamen
tale ale agriculturii africane necesită
și o soluție pe termen lung, ele pot
și trebuie să fie rezolvate, cu atît mai

Un Eldorado african
sau „cimitirul liber“

cu o populație absurd de săracă".
Era un mod sugestiv de a dezvălui
spolierea țării de către monopolurile
străine prin crîncena exploatare a
locuitorilor autohtoni.
Istoria neagră a jafului comis în
acest „Eldorado african" a Început
în anul 1885, odată cu proclamarea
așa-zisului „Stat independent Con- /
go", sub conducerea suveranului-'
Leopold al II-lea, în urma conferin
ței internaționale de la Berlin, care
avea să consacre reîmpărțirea între
marile imperii a zonelor de domina
ție. La această „împărțeală" colonia
listă a lumii, metropolei aveau să-i
revină păminturi africane de 80 de
ori mai mari decît propria suprafață.
Comentind procesul acaparării Congoului spre sfîrșitul secolului trecut,
Mark Twain nota cu amar sarcasm :
„Trupele victorioase ale europenilor
au reușit, in cele din urmă, să con
vingă pe băștinași de binefacerile
ocupației. Privindu-și colibele care se
mistuiau in flăcări, negrii și-au spus
cu siguranță : cumplit a fost întune
ricul in care am trăit pină acum ! Și,
numărindu-și morții, ei și-au putut
da seama cit de -slabă era pregătirea
lor în matematici". In locul denu
mirii, de „Stat independent Congo",
marele scriitor american sugerase un
nume care să corespundă realităților :
„Cimitirul liber Congo"...

Drumul calvarului
Mal întîi s-a urmărit o bună or
ganizare din punct de vedere strate
gic, amplasindu-se puncte militare
pe întreg cuprinsul teritoriului, extinzîndu-se și acolo unde limitele
Statului independent Congo nu fuse
seră riguros trasate pe masa confe
rinței de la Berlin. Stopîndu-șe prin
forța armelor expansiunea spre nord
a companiei British South-African,
Katanga este, din punct de vedere
militar, supusă în 1891 și, totodată,
„apărată" de presiunile „concurenței".
Stăpînirea va fi asigurată cu ajuto
rul așa-numitei „Forțe publice"
(Force Publique), organizată in 1888,
corp militar al puterii coloniale. Nu
meroase documente vorbesc despre
tratamentul barbar aplicat de aceste
bande de mercenari populației locale.
„Forța publică" va reprezenta instru
mentul indispensabil al supraviețui
rii timp de aproape opt decenii a
regimului colonial.
Bineînțeles, pentru evacuarea imen
selor bogății din interiorul țării a
fost pusă mai întîi la punct o infra
structură adecvată. In 1889 se fon
dează Compania de căi ferate din
Congo, cu sarcina de a stabili legă
tura între estuarul fluviului Zair,

unde urcau nave oceanice, și re
țeaua navigabilă a fluviului.
Construirea căii ferate a însemnat
o performanță pe planul tehnicii.
Dar, în același timp, o imensă trage
die, un drum al calvarului uman. Iată
ce scria însuși președintele Companiei
căilor ferate, Philipson, evocind, cițiva
ani mai tirziu, dramatica istorie a
construirii drumului dS fier : „Pe
prima porțiune a liniei, unde tran
șeele în stînci, pereții de susținere,
podurile, apeductele se succed fără
întrerupere, muncitorii — albi și
negri — au fost decimați de o morta
litate înfiorătoare, răpuși de friguri,
hematurie, beri-beri, dizenterie, va
riolă, insol'ații. Oamenii fugeau în
junglă, abandonînd șantierele și ta
berele de muncă. La 30 iunie 1892,
adică după un an și jumătate, moar
tea ne răpise 900 de oameni. ...In fine,
după nouă ani de muncă îndîrjită,
compania a putut să inaugureze, la
1 iulie 1898, darea in exploatare in
tegrală a celor 390 de kilometri de
cală ferată intre Matadi și Leopold
ville". Astfel, calea ferată Maturii —
Leopoldville avea să devină un mo
nument al izbînzilor omului asupra
naturii ostile, construit însă pe un
eșafodaj al morții și sfidării condi
ției umane. (După cum se vede, me
galomania suveranului l-a făcut să-și
impună numele capitalei „teritoriului
de peste mări").

Odiseea
„cauciucului roșu“
Preluarea inventarului economic și
social al Statului independent Congo
a reprezentat o acțiune de mare an
vergură. în 1890, „afacerea Congo"
înghițise 19 milioane de franci aur.
Dar în scurt timp, „cloșca a început
să facă pui de aur". în Congo, afa
cerile și jaful încep să înflorească...
în 1900, valoarea produselor scoase
din Congo depășea deja de peste două
ori valoarea bunurilor intrate in țară.
Apoi, în următorii 50 de ani, socie-

tățile străine care au preluat minele
congoleze, in condițiile pactului colo
nial, au scos din țară 5,5 milioane
tone de cupru, peste 3 tone de dia
mante industriale și peste 260 000
kilograme de aur.
Un cumplit sistem de legi și regu
lamente asigura jefuirea teritoriului
congolez de principalele sale bogății.
In primul rînd, s-a instituit o legis
lație funciară care permitea europe
nilor să se instaleze în întreg bazi
nul fluviului Congo fără autorizație
prealabilă, pe pămînturi considerate
„neocupate". Or, caracterul itinerant
al agriculturii africane făcuse ca aici
să nu existe „păminturi vacante", fără
stăpîn. Negrul era posesorul legitim
al solului, limitele: terenurilor tribale
(agricole și de vînătoare) fiind per-,
fect cunoscute. Practic, a fost deci
vorba de o flagrantă deposedare de
pămint a africanilor. Un decret emis
în 1891 „legaliza" jefuirea produselor
(fildeș, cauciuc etc) obținute de pe
„pămînturile vacante".
Stăpinii capitalului investit
în
Congo au întrebuințat mijloace bar
bare, inclusiv forța armelor, pentru
sporirea producției de fildeș, cauciuc,
aur, pietre prețioase. Ziarele epocii
au dezvăluit fărădelegile comise, cri
mele care „depășesc în oroare și
cruzime tot ceea ce se poate ima
gina". în această perioadă a fost
lansată expresia „red rubber" („cau
ciuc roșu") pentru a caracteriza con
dițiile de muncă in concesiunile din
Abir și Anversoise ; pentru că mate
ria primă de pe aceste plantații se
obținea cu mai mult singe
decît
sudoare. De Lamothe, guvernator al
coloniilor, aprecia că cel puțin 30 000
de indigeni, provenind din concesiu
nile amintite, și-au părăsit satele,
pierind în sălbăticia junglei.
...începea „era cauciucului roșu" —
dar care nu avea să ■ reprezinte decît
un strop din oceanul de suferință
provocat de următoarea „eră" — era
cuprului.

Viorel POPESCU
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Continuarea — într-un număr viitor :

• De la o investiție de 10 milioane la un profit de
10 miliarde !
• Ce omit sistematic unele ghiduri turistice...
• în strinsoarea tentaculelor marilor monopoluri
• Minereu din Katanga pentru bomba de ia
Hiroșima

mult cu cit popoarele Africii nu do
resc să depindă din ce în ce mai mult
de generozitatea internațională —
arăta la deschiderea reuniunii direc
torul general al F.A.O., Edouard Saouma. Căci, se știe, foametea și malnutriția nu sînt numai urmarea se
cetei, ci și a unei situații polițicoeconomice bazate pe dependența ce
lor săraci de bogați, a celor subdez
voltat! de cei puternic industrializați.
Cifre date publicității recent puneau
în lumină faptul că pe continentul
negru șomajul afectează 45 la sută
din populația activă, iar mortalitatea
infantilă este cea mai ridicată din
lume. Totodată, F.A.O. a evidențiat
faptul că efortul propriu al fiecărei
țări africane pentru ridicarea nive
lului agriculturii cere și o îmbunătă
țire a tehnicilor
lucru, asigurarea
necesarului de îngrășăminte, extinde
rea colaborării și.a cooperării, a asis
tenței tehnice. Or, după cum declara
directorul general al F.A.O.. sinteti
zând o realitate mai mult decît îngri
jorătoare : „400—500 de milioane do
oameni suferă de foame și de malnutriție în țările în curs de dezvolta
re, in timp ce o parte importantă a
populației din țările industrializate
este bolnavă de obezitate". Aceasta
este de fapt rezultatul persistenței
actualei rînduieli economice interna
ționale, care agravează inegalitatea
între țări, la nivel mondial — arăta
Edouard Saouma.
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Aur și singe din „centura de cupru" a Africii
In cuvintarea rostită la recentul Congres al consiliilor populare, to
varășul Nicolae Ceaușescu, referindu-se la cauzele flagrantelor inechi
tăți existente in lume, sublinia că multe din țările dezvoltate și-au
realizat prosperitatea de astăzi pe seama jefuirii și asupririi altor po
poare. Se arăta că unii comentatori de presă occidentali compară ni
velul de trai din țările lor cu cel din țări în curs de dezvoltare, trecind
sub tăcere că izvorul bogăției marii majorități a statelor avansate se
află in munca a sute de milioane de oameni din fostele colonii, in spo
lierea a zeci și zeci de popoare de pe întinderea imperiiloi' în care
soarele nu apunea niciodată.
Ne propunem să deschidem citeva din dosarele acestor jafuri pirate
rești la scară planetară, care au dezlănțuit exploatarea singeroasă, timp
de secole, a unor țări întregi, secătuirea teritoriilor lor și aducerea po
poarelor respective la sclavie, foamete, decimare. Pirateria colonialis
tă, imperialistă, a reprezentat, fără indoială, una din cele mai monstru
oase crime împotriva umanității, ale cărei consecințe nu sint numai de
domeniul trecutului, ci, dimpotrivă, se resimt cu cea mai mare acuitate
și astăzi, pecetluind soarta a două treimi din populația globului.
Iar practicile continuă, locul colonialiștilor cu pușca pe umăr luindu-l
reprezentanții instalați în birourile cu aer condiționat ale marilor firme
comerciale și bancare, ale companiilor transnaționale.
Să răsfoim citeva file din dramatica istorie a cuprului...
\
prul a fost botezat — nu din velei
Peisajul fantastic din jur, lntinzintăți poetice, ci pentru a exprima o
du-se pînă departe, spre linia ori
realitate istorică — „aurul roșu"...
zontului, ne dă impresia că ne aflăm
Pentru că aici, în Katanga, s-a pro
într-un decor selenar. Imense amfi
dus una dintre cele mai secătuitoare
teatre, falii gigantice, dezvăluind cu
„hemoragii" de avuție din tumul
loarea roșie in cele mai diverse to
tuoasa istorie a jefuirii și asupririi
nalități, pe zeci și zeci de kilometri,
popoarelor, a îmbogățirii și prosperi
oferă o viziune halucinantă, alcătu
tății unor țări din bunurile, sudoarea
iesc un tablou sîngeriu, ce s-ar pu
și singele altora.
tea intitula „Lecția de anatomie... te
lurică". Aceasta este fosta provincie
Katanga, denumire cu tragică rezo
nanță in istoria poporului zairez. Aceasta este acum Shaba, nume sim
bolic pentru istoria nouă a Zairului,
însemnînd în limba swahili „cupru".
Zairul este una dintre cele mai bo
Căci pe aici trece celebra „centură
gate țări de pe „continentul negru",
de cupru" (Copperbelt)
a Africii.
un fel de „Eldorado african". încă
Străbătind platoul Africii Centrale,
în urmă cu un veac, se spunea că în
inima Africii se află „țara munților
de la Broken Ibil, la 135 de kilometri
de bronz". în 1892, după prospectarea
nord de capitala Zambiei, Lusaka,
unui perimetru de 6 000 kilometri
pînă în adincurile junglei tropicale
lungime în regiunea minieră Kabali,
din Shaba zaireză, „centura cupru
Jules Cornet avea să povestească
lui" reprezintă unul din cele mai
uimit că a descoperit un adevărat
mari zăcăminte cunoscute în lume.
„scandal geologic". Tezaurul minier
Calculele specialiștilor arată că este
din zonele de sud-est ale țării a de
vorba de un gigantic filon înmagavenit treptat proverbial. Geologii
zinînd aproape 900 milioane tone, acare au cercetat „sipetele" de aramă
dică 30 la sută din rezervele mon
din pămîntul katanghez au lansat
diale de cupru. Itinerarul „centurii
o butadă revelatoare : „Cine loveș
de cupru" a fost denumit însă în
te aici la întimplare cu piciorul o
chip sugestiv „drumul infernului".
piatră descoperă că e vorba de un
...Spectacolul minier se desfășoară
minereu".
în provincia Shaba de la Kolwezi pină
Nu e deci de mirare de ce strălu
la Likasi, pe o „scenă" de peste 300
cirea aurului, a bogățiilor inestimabi
kilometri lungime și 60 de kilometri
le ascunse sub „centura de cupru" a
lățime. Pe aceste meleaguri ale vas
Africii a atras privirile rapace ale
tului „imperiu al cuprului", un veac
„metropolelor de peste mări". Drept
de stăpînire străină și-a lăsat pece
urmare, presa occidentală va descrie
Zairul ca „o țară absurd de bogată,
tea însîngerată. Poate de -ceea cu-

fost puse bazele unei Industrii
proprii, au fost luate măsuri pen
tru
dezvoltarea
invățămintului,
culturii, asistenței sanitare etc.
Un eveniment de cea mai mare
importanță în viața politică și so
cială a țării l-a constituit crearea
în martie 1979 a partidului unic,
Uniunea Democratică a Poporului
Malian, care și-a propus ca obiec
tiv central accelerarea procesului
de transformări înnoitoare și con
solidarea pe această bază a inde
pendenței economice și politice a
tinerei republici.
Poporul român, care nutrește
sentimente de sinceră prietenie
față de popoarele africane, urmă
rește cu viu interes și
simpatie
succesele obținute de poporul ma
lian pe calea făuririi unei vieți
noi. între Republica Socialistă
România și Republica Mali s-au
statornicit relații de prietenie și
colaborare bazate pe stimă i și res
pect reciproc, care cunosc un
.a
ascendent. Extinderea șr -^versu carea raporturilor romă, i-maliene
corespunde pe deplin intereselor
celor două țări și popoare, cauzei
păcii și înțelegerii internaționale.

Concluzii ale reuniunii de urgență a F.A.O. consacrate
situației alimentare din unele țări africane
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TRAORE

Secretar general al Uniunii Democrate a poporului Malian,
Președintele Republicii Mali

dent al raporturilor prietenești româno-algeriene pe plan politic, econo
mic, cultural și în alte domenii de
interes comun, scoțindu-se în relief
dorința celor două țări de adîncire
și intensificare a acestora. A avut
loc, totodată, un schimb de păreri cu
privire la unele probleme majore ale
vieții internaționale.
La convorbiri au participat loan
Lăzărescu, ambasadorul României la
Alger, și Mohamed Dembri, secretar
general la Ministerul Afacerilor Ex
terne algerian.

după preluarea puterii de către for
țele armate — a anunțat, sîmbătă,
că l-a numit pe amiralul în retra
gere Btilent Ulusu in funcția de
prim-ministru, însărcinîndu-1 cu
formarea -unui nou guvern. Btilent
Ulusu a început imediat consultările în vederea formării guvernului.

ROMANIA LA TÎRGUL DE LA
GOTEBORG. Simbătă a fost inauI gurată la Goteborg cea de-a 29-a
ediție a Tîrgului internațional de
bunuri de consum „Dagens Hush
LL" — cea mai mare manifestare
de acest gen din țările scandinave.
I România este reprezentată la ac
tuala ediție a tîrgului de nouă inl treprinderi de comerț exterior, preIzentînd o gamă largă de produse
ale industriei prelucrării lemnului,
industriei ușoare, industriei agroalimentare și cooperativelor meșI teșugărești.

Excelenței Sale General MOUSSA

MOSCOVA
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALI

Vizita ministrului român
al afacerilor externe in Algeria

Verdictul gloanțelor
*
*
*
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Poate credeau în strigoi și le era teamă, noaptea, de fantome. Sau,
poate, aveau un exces de spirit împăciuitorist. Ori o memorie prea se
lectivă. Explicațiile pot fi multe, cert este că latinii au lăsat, între moș
teniri, dictonul că despre morți să nu se vorbească decît de bine.
Trebuie, deci, vorbit frumos și despre răposatul și blîndul Somoza.
Să recunoaștem, corect, că a dus o viață grea, nici el nu mai știa
cîte avea pe cap. Al lui propriu, ca și pe cap de membru al familiei ca venituri, dobînzi, dividende. In loc de muncă — un calvar, doar cine
știe cît se chinuia un zdrențăros de campesino pe un nenorocit de petic
de pămint sterp poate înțelege cită trudă îi revenea lui, pe plantațiile
care cuprindeau peste jumătate din țară.
N-a fost lacom, hrăpăreț ; cu sudoarea frunții - a lui, ori a altora,
asta-i secundar - a reușit să-și agonisească ceva de-ale gurii, doar niște
rafinorii, întregul sistem bancar, uzine chimice, fabrici de tutun, companii
de aviație, mine de aur și argint, flota comercială și aproape toate ho
telurile țării. Doar o dată a făcut un păcat lumesc, cînd după cutremu
rul devastator ți-a pus, din greșeală, în buzunar aproape întregul ajutor
internațional destinat victimelor. Gest cam necuviincios, pentru care
merita o dojană - dar apărătorii drepturilor omului erau pe atunci
ocupați cu alte probleme, de principiu.
Era modest, sfios, temător — într-atît de temător îneît la deplasări
gărzile însoțitoare trăgeau preventiv cu mitraliera în copacii de pe șosele,
să nu pîndească cineva prin frunziș, să-l salute.
A fost un bun gospodar, a creat în Nicaragua una din cele mai în
floritoare ramuri ale comerțului exterior — exportul de singe conservat.
Se vindea bine, mai cîștigau ceva și scheletele ambulante care nu mai
aveau ce vinde, prospera și vistieria - păcat doar de materia primă
irosită a celor 12 000—14 000 de victime din timpul represiunilor, ca și a
celor 45 000 de uciși din timpul insurecției.
A știut să se pocăiască după greșeli, cînd a fost izgonit s-a retras
cuminte în Paraguay, ca să se simtă în continuare ca acasă, ia celălalt
cucernic umanist, Stroessner, căci prietenul la nevoie se cunoaște și
cine se aseamănă se adună. In noua sa reședință, apărat de 36 de
gorile înarmate, s-a îngrășat într-un an 25 de kilograme, era beat de
dimineața pînă seara și, invers, se' distra aruncind cu roșii sau trăgînd
cu pistolul după trecători, de pe terasele palatului. Se amuza și el,
sărmanul, păcat doar de aventura sentimentală cu „Miss Paraguay",
căci a ajuns în conflict cu ginerele fui Stroessner, care, din răzbunare,
i-a zdrobit o limuzină cu buldozerul. Dar se mai întimplă scandaluri în
lumea bună, mai ales cu craii tomnatici, cînd li se aprind călciiele iși
pierd uzul rațiunii.
Și-acum, după o viață atît de neprihănită, să piară ciuruit de gloanțe,
ca într-o,vulgară răfuială de gangsteri?! N-aveau dreptate latinii în
problema lui „de mortuis" ?
Deși, cam tot de pe vremurile acelea, într-o carte antică, se spunea
ceva cam în genul : cine trage cu gloanțe, de gloanțe va pieri. Iar
răposatul a tras, a tras mult, a tras din plin. Neînțelegînd un singur
lucru - că istoria nu se poate opri cu plumb.
Dar parcă-i singurul ? Mai sint cîteva specimene asemănătoare,
prin același cartier, cu aceeași biografie, aceiași susținători și aceleași
mentalități — de plumb. Măcar de-ar trage ei, pe lingă gloanțe, și ceva
învățăminte — deși plumbul nu are circumvoluțiuni, iar specialiștii în
drepturile omului sint ocupați cu alte probleme.
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