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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar și ministru federal 

de externe al R. F. Germania

AU TERMINAT 
RECOLTATUL

într-o telegramă adresată 
secretarului general al partidu
lui, președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceausescu, Co
mitetul județean HARGHITA 
al P.C.R. raportează că oamenii 
muncii — români și maghiari — 
de pe ogoarele județului, răspun- 
zînd chemării și aplicind indi
cațiile date de secretarul gene
ral al partidului pentru urgen
tarea lucrărilor de recoltare a 
culturilor de toamnă si a însă- 
mințărilor, au încheiat în ziua 
de 12 octombrie recoltatul car
tofilor de toamnă, cultură de 
bază in acest județ, depășin- 
du-se producția medie planifi
cată la hectar. Totodată, a fost 
livrdtă integral cantitatea de 
cartofi destinată aprovizionării 
Capitalei și vor fi satisfăcute 
cerințele celorlalți beneficiari. 
Se raportează că, la aceeași 
dată, a fost încheiată- îtjsămin- 
tarea culturilor de toamnă, fapt 
ce va asigura realizarea in anul 
viitor a unor producții sporite 
la hectar.

In telegramă se exprimă an
gajamentul celor ce muncesc în 
judelui Harghita de a nu-și 
precupeți eforturile pentru tra
ducerea in fapte a Programului 
partidului, de a intimpina cel 
de-al Xll-lea Congres al P.C.R. 
cu rezultate deosebite.

Locuitorii comunei SCOR- 
NICEȘTI, județul Olt. raportea
ză. printr-o telegramă adresată 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
că. transpunînd in viată indica
țiile date de secretarul general 
al partidului cu prilejul recentei 
vizite făcute pe meleagurile 
natale, au fost îndeplinite sarci
nile privind stringerea ■ si depo
zitarea porumbului și însămîn- 
țarea în timp optim a griului. 
Muncind cu dăruire, mecaniza
torii, lucrătorii din I.A.S.. coope- 
htorii din consiliul unic agro- 

Sdustrial de stat și cooperatist 
dcornicești au recoltat porumbul 
de pe întreaga suprafață de 3 034 
lectore și au msămintat în 
condiții bune cele 2 300 hectare 
'cu griu. atît cît prevede planul 
pentru anul 1980. în acest an, 
producția medie de porumb la 
hectar. în condiții de neirigare, 
este, pe întregul consiliu unic, 
de peste 7 000 kg boabe. Coope
rativa agricolă de producție 
Scornicesti a obtinut în acest an 
o producție medie la hectar de 
12 060 kg porumb boabe, iar pe 
patru ani ai actualului cincinal 
o producție medie de 10 742 kg 
porumb boabe la hectar. Produc
țiile realizate dau posibilitatea 
să se livreze suplimentar la fon
dul de stat peste 5 500 tone de 
porumb.

Vă asigurăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu — se 
spune în încheierea telegramei 
— că noi, cei care am lansat in 
acest an chemarea la întrecere 
către toate consiliile unice agro
industriale din tară, vom face 
totul pentru a fi printre frun
tași, că vom acționa cu toată 
forța noastră pentru ca si in 
anul 1980 și in viitor să obți
nem producții tot mai mari, 
aducîndu-ne astfel contribuția 
la sporirea avuției naționale, la 
înflorirea scumpei noastre patrii.

La Combinatul de utilaj

greu din Cluj-Napoca

Prima șarjă la 
turnătoria de fontă

Moment festiv pe șantierul 
Combinatului de utilaj greu din 
Cluj-Napoca : formația condusă 
de maistrul Vasile Telecan a 
elaborat prima șarjă Ia cuptorul 
de 12,5 tone de la turnătoria de 
fontă. Cuptorul, purtind marca 
„Independenta“-Sibiu. este de 
concepție românească si are un 
înalt grad de automatizare. 
Montajul a fost realizat de lu
crători ai Trustului de instalații 
din Brașov și Trustului de in
stalații si lucrări de izolare din 
București.

Constructorii din cadrul grupu
lui de șantiere Cluj-Napoca al 
Trustului de construcții indus
triale au executat hala turnăto
riei într-un timp mult mai scurt 
decît prevedeau graficele. La 
montajul celor peste 60 de stîlpi 
de cite 40 tone fiecare s-a utili
zat un dispozitiv de ridicare și 
montaj conceput de specialiști 
ai Institutului politehnic din lo
calitate. care au permis dublarea 
productivității muncii. Proiec- 
tanții Institutului de cercetări si 
proiectări pentru sectoare calde 
au acordat pe tot parcursul lu
crării asistenta tehnică necesară. 
(Al. Mureșan).

PÎNĂ LA 15 OCTOMBRIE
• Toată recolta în hambare!
• Toate suprafețele însămînțate!

Așa cum arată datele statistice, 
în ultimele zile, ca urmare a parti
cipării în masă la lucrările agricole 
a țărănimii, a sprijinului primit 
din partea oamenilor muncii de la 
orașe — muncitori, funcționari, 
studenți, elevi — ritmul de lucru 
la culesul porumbului și semănatul 
griului a crescut simțitor. Organele 
și organizațiile de partid, organele 
agricole, conducerile unităților agri
cole, care au trebuit să facă față 
multor probleme legate de execu
tarea acestor lucrări, au fost la 
datorie, mobilizînd forțele pentru 
îndeplinirea in cele mai bune con
diții a sarcinilor din această cam
panie. Activitatea politică și orga
nizatorică intensă, concretă, prezen
ta in mijlocul oamenilor. în cimp, 
la punctele fierbinți de lucru a 
activiștilor de partid se soldează 
cu rezultate bune. Pe primul plan 
al preocupărilor s-a situat și tre
buie să se situeze în continuare 
mobilizarea la muncă a tuturor 
forțelor de la sate. Desigur, spriji
nul primit din partea oamenilor 
muncii de la orașe, a studenților 
șl elevilor, este necesar, dar prin
cipala forță care trebuie să asigure 
executarea lucrărilor agricole la 
timp o constituie locuitorii satelor. 
Subliniind participarea deosebit de 
activă a locuitorilor de la sate , la 
stringerea'recoltei, trebuie să sem- ■ 
nalăm și faptul că nu in puține 
comune sînt oameni care nu-și În
deplinesc obligația legală de a par
ticipa — la chemarea organelor 
locale — la stringerea recoltei ac
tuale și la pregătirea celei viitoare. 
Se întîlnesc situații de neadmis 
cind în lanurile de porumb ale 
unei cooperative- agricole lucrează 
zeci și sute de oameni ai muncii

Stadiul recoltării porumbului. Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în 
procente, suprafețele de pe care a fost strînsă recolta în cooperativele 

agricole la 12 octombrie

de la oraș, elevi și studenți, dar 
unii locuitori ai comunei respec
tive se sustrag obligației de a 
munci. Aceasta reflectă desigur și 
slăbiciuni' in*-  festivitatea drgani- ' 
zațiilor de partid, dar, în aceste 
cazuri, îndeosebi a primăriilor co
munale. care nu aplică prevederile 
Legii organizării producției și a 
muncii în agricultură.

Perioada care urmează solicită 
participarea permanentă la lucru a 
tuturor locuitorilor de la sate. Po
rumbul a fost recoltat pe mări su
prafețe. dar mari cantități de știu-

leti se află fie în grămezi, fie îm- 
prăștiați în lanuri. Iată de ce tre
buie desfășurată o amplă acțiune 
pentru stringerea, transportul și 
depozitarea lor neîntîrziatâ. _ De 
asemenea, se cere să fie tăiați co
cenii de pe mari suprafețe. Toate 
acestea necesită o amplă partici
pare la muncă, .adoptarea de către 
consiliile populare a unor măsuri 
care să ducă la o neslăbită parti
cipare la muncă a tuturor locui
torilor de la sate, astfel încît în
treaga recoltă să fie strînsă și de
pozitată în timpul cel mai scurt.

/Ș —
Cînd Slobozia a devenit 

reședință de județ, despre 
calitatea sa urbană era 
greu de vorbit cu argu
mente. Slobozia era un tîrg 
pudrat vara de praf și 
toamna cu șleauri de noroi. 
Noroi ce se întindea de la 
gară și pină la podul de 
fier „pensionat" acum.

Despre Slobozia acelui 
început am stat de vorbă 
cu Aurelian Butoi, inginer - 
șef al întreprinderii de ulei. 
Are ce povesti...

— în 1968 am absolvit 
Facultatea de tehnologie a 
produselor alimentare de la 
Galati. La mine, problema 
opțiunii era deosebită față 
de alții. Eram căsătorit. Cu 
soția am fost coleg de liceu, 
de facultate. Ni se ofereau 
posturi la Timișoara. Sibiu, 
Oradea, Tg. Mureș, Piatra 
Neamț, Iași, Suceava. $i 
Slobozia, unde era în con
strucție o fabrică de ulei.

— Ce v-a făcut să alegeți 
Slobozia ?

— Sint din apeastă zonă 
și știam că la Slobozia se 
află in plină construcție 
cea mai mare fabrică de 
ulei din țară. Pentru mine, 
tinăr inginer, fără experi
ență. participarea la mon
tarea utilajelor pe care 
urma să le exploatez în
semna mult. Si a mai fost 
ceva, ceva ce tine de gene
rația noastră, poate. Să în
cepi cu înoeputul. Cind am 
venit la Slobozia, conduce
rea fabricii de ulei era 
strînsă într-o baracă. Deși 
eram tînăr, simțeam că am 
importanța mea în acest 
angrenaj.

— Ce ‘sarcini ati avut la 
început ?

— Am fost repartizat la 
urmărirea investițiilor, mai 
precis la stația de -alimen- 

i^tare cu apă. Soția la secția

de rafinare, unde se mon
tau instalațiile. Făceam și 
treabă de lăcătuș, de elec
tromecanic. Am să 
și un alt exemplu. 
Victor Răceanu, 
avea în primire și 
caraua și tractorul 
Ier. Trebuia să 
gineri, dar mai ales mun
citori. Mai greu a fost însă 
cînd s-a născut Cătălina.

va dau 
Nea 

șoferul, 
automa- 
cu trai- 
fim in-

ulei și am oprit instalația 
fiindcă nu era gata secția 
de extracție. în ianuarie, 
împreună cu un construc
tor. si el însurat, am primit 
un apartament cu două 
camere. Bucătăria era 
mună. dar ce conta, ne 
țelegeam. Anii aceia 
avut frumusețea lor.

— în ce consta ?
— Deși stagiar, am deve-

BĂRĂGANUL

RITMURILOR
INDUSTRIALE

Părinții mei, dar mai ales 
ai soției ne sîcîiau cu scri
sori și telefoane că ne-au 
găsit posturi la Brăila, că 
nu trebuie să mai stăm de
parte, izolați. Ce știau ei 
citi prieteni ne făcusem în 
citeva luni ! Atunci a inter
venit și doza de ambiție, 
cînd trebuia să dovedim că 
nu mai sintem copii, ci 
părinți.

— Tovarășe inginer, vor- 
biți-ne și despre, colegii cu 
care ați venit aici de pe 
băncile facultății.

— Au mai fost trei, dar 
au făcut ce au făcut și au 
plecat. - în decembrie 1968 
au început probele tehnolo
gice. Trei zile n-am plecat 
.nici unul din fabrică. Am 
produs un singur litru de

♦

co- 
in- 
au

de tură. Co- 
nostru era for- 
oameni care. în

nit șef 
lectivul 
mat din 
majoritatea cazurilor, doar 
mincaseră ulei, dar nu prea 
știau cum se fabrică. Multi 
dintre muncitorii noștri de 
astăzi, oameni cu experien
ță profesională acum, au 
venit din agricultură. Am 
învătat cu toții, unii de la 
alții. Cind începeau campa
niile și aveam mai mult de 
lucru se declanșau și „ne
motivatele". Oamenii erau 
muncitori ai fabricii, 
nu uitau i 
culeagă 
Vorbeam 
parte, îi i 
el fabrica 
ționa. A fost greu, dar as
tăzi eînd o absentă nemoti-

dar 
că trebuie să-și 
via, porumbul... 

cu fiecare în 
explicam că fără 

i nu poate func-

v 

vată nu mai poate fi con- 1 
cepută și realizăm în 24 de 
ore 240 tone uleiuri brute, 
180 tone uleiuri rafinate și 
îmbuteliem 80 000 de sticle, 
e totuși un motiv de mîn- 
drie. O mindrie pe care o 
simte fiecare din noi.

— Se spune că ati trecut 
prin toate funcțiile tehnice 
de conducere. Cum s-âu 
desfășurat etapele 1

— într-un ritm rapid, 
pentru unii, firesc pentru 
alții. După opt luni am fost 
șef de tură, după un an 
promovat dispecer. Din 1971 
si oină in 1974. șef de secție, 
din 1974 pină in 1976, șef 
birou producție. Din iulie 

■1976 sînt inginer-șef. Anii 
nu mi-au ruginit 
mul. Dimpotrivă.

— Ce înseamnă 
de astăzi pentru 
Aurel Butoi ?

— Cu cele 10 000 de apar
tamente, cu urbanistica sa 
plină de personalitate, cu 
viata spirituală capabilă 
să-ți ofere foarte multe sa
tisfacții, Slobozia are toate 
calitățile orașului ce „se 
respectă".

...în finalul discuției, o 
surpriză pentru reporter : 
tovarășul Aurel Butoi ne-a 
rugat, să nu-i facem public 
numele, să nu creadă foștii 
săi colegi că el a rămas la 
Slobozia pentru a ajunge 
inginer-șef la cea mai mare 
fabrică de ulei din țară. 
Ne-am înțeles pînă la urmă 
că afirmarea sa în orașul 
cu carp a crescut împreună 
are coordonate paralele cu 
destinul multora din spe
cialiștii generației sale — 
repartizați nu 
Slobozia, ci și 
Zalău, Bistrița,

entuzias-

Slobozia 
inginerul

numai la 
la Vaslui, 
Botoșani...

Mihai V1SO1U

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Hans-Diettich 
Genscher, vicecancelar și ministru 
federal de externe al Republicii Fe
derale Germania, care a făcut o vi
zită oficială in țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald salut și 
cordiale urări din partea președinte
lui Republicii Federale Germania, 
Karl Carstens, și a cancelarului fe
deral, Helmut Schmidt.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Federale

Germania și cancelarului federal un 
salut călduros, împreună cu cele mal 
bune urări.

în cursul întrevederii, s-a relevat 
cu satisfacție că .relațiile dintre cele 
două țări s-au înscris. în ultimii ani, 
pe o linie ascendentă,, au cunoscut o 
evoluție rodnică, în spiritul înțelege
rilor stabilite cu prilejul dialogului la 
nivel înalt, de la București și Bonn. 
Totodată, s-a apreciat că sînt create 
premise favorabile pentru dezvolta
rea mai intensă a colaborării bilate
rale. în toate domeniile. A fost ex
primată dorința comună de a se 
fructifica cit mai bine și eficient po
sibilitățile existente pentru extinde
rea raporturilor economice, pentru 
amplificarea conlucrării româno-

vest-germane în diferite domenii. De 
ambele părți, s-a subliniat că este 
necesar să se acționeze, în continua
re, pentru creșterea schimburilor de 
mărfuri, pentru lărgirea și diversifi
carea cooperării în producție și pe 
terțe piețe, pentru intensificarea 
contactelor pe tărîmul culturii, artei, 
învățămintului și în alte sfere de ac
tivitate. A fost manifestată convin
gerea că promovarea susținută a a- 
cestei colaborări este in folosul re
ciproc, al cauzei păcii, cooperării și 
înțelegerii între națiuni.

S-au abordat, de asemenea, pro
bleme actuale ale vieții internaționa
le. în acest cadru, a fost examinată
(Continuare în pag. a V-a)

Mareșalul V. G. Kulikov și generalul de
Vineri, 12 octombrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe. mareșal al Uniunii

Sovietice V.G. Kulikov, comandant- 
șef al forțelor armate unite ale sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, și pe general de armată 
A.I. Gribkov, șeful Statului Major al 
forțelor armate unite, prim-locțiitor 
al comandantuluPșef al forțelor ar-

armată A. I. Gribkov
mate unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

La Întrevedere a participat general
colonel Ion Coinan, ministrul apără
rii naționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

postului de televiziune Z. D. F. din R, F. Germania
După cum s-a mal anunțat, președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la 10 octombrie 
a.c., pe Hans-Jurgen T. Wiessner, șeful biroului din Viena al postului 
de televiziune Z.D.F. (R.F. Germania), corespondent pentru Europa de 
sud-est, căruia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE: In urmă cu 12 
ani. România a stabilit relații 
diplomatice cu Republica Fede
rală Germania, moment semni
ficativ in evoluția raporturilor 
dintre cele două țări, ca și pen
tru climatul politic european. 
Domnule președinte, s-au îm
plinit așteptările României lega
te de acest eveniment? Cum au 
evoluat relațiile dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Federală Germania, mai 
ales pe linia dezvoltării coope
rării economice?

RĂSPUNS: Stabilirea relațiilor di
plomatice dintre România și Repu
blica Federală Germania, cu 12 ani 
în urmă, a constituit un moment im
portant în. situația politică de atunci 
și a avut o influență pozitivă asu
pra dezvoltării politicii de des
tindere, de cooperare și pace în 
Europa și — aș putea spune — chiar 
în întreaga lume.

în același timp, stabilirea relații
lor dintre țările noastre a stimulat 
dezvoltarea colaborării economice, 
inclusiv cooperarea in producție. 
Astăzi, schimburile economice dintre 
țările noastre sînt de trei ori mai 
mari decît in 1967.. Cu toate. acestea, 
trebuie să declar că sînt încă mari 
posibilități de dezvoltare a relațiilor 
dintre țările noastre, inclusiv în ce 
privește colaborarea economică, coo
perarea in producție și în alte do
menii de activitate.

ÎNTREBARE : Proiectele de 
Directive ale celui de-al Xll-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român confirmă străduința Ro
mâniei ca, din 1980, să nu mai 
recurgă la importuri de energie 

. și combustibili. Constituie, doni- 
nule președinte, această opțiune 
o problemă determinată numai 
de necesități economice sau și 
de independență politică ?

RĂSPUNS : Prevederile din Direc
tivele Congresului al Xll-lea al Par
tidului Comunist Român cu privire 
la energie sint determinate de ne
cesitatea de a asigura dezvoltarea 
echilibrată a economiei românești, 
precum și soluționarea cu mijloace 
proprii a necesităților de energie, fi
nind seama de problemele tot mai 
complexe care apar în aoest dome
niu pe plan internațional. în primul 
rînd, această prevedere, la care 
v-ați referit, este legată de necesi
tatea • asigurării unui progres conti
nuu âl Economiei românești, a ridi
cării bunăstării generale a poporu
lui ; dar, fără îndoială că asigura
rea unei puternice dezvoltări a eco
nomiei proprii constituie un factor 
important al unei politici de inde
pendență, de colaborare pe principiile 
egalității, respectului independentei, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

ÎNTREBARE : In Occident se 
vorbește adesea despre un rol 
deosebit al României in cadrul 
țărilor socialiste. Care este po
litica României în cadrul alian
ței socialiste și ce perspective, 
privite pe termen lung, urmăriți 
in cadrul unei asemenea politici?

RĂSPUNS : Cred că. uneori, po
zițiile României în relațiile cu țările 
socialiste sint prezentate nu în ade
vărata lor lumină. România se pro
nunță. ferm pentru dezvoltarea unei 
colaborări largi, multilaterale, cu 
toate țările socialiste, considerind că 
aceasta reprezintă un factor impor
tant atît pentru întărirea solidarității 
acestor țări, pentru creșterea rolului 
lor în viața internațională — in 
direcția unei politici de destindere, 
pace și colaborare — cit. și pentru 
sporirea prestigiului socialismului in 
general. De aceea și in perspectivă 
România va acționa cu toată hotă- 
rîrea în direcția întăririi colaborării 
și solidarității cu toate țările socia
liste și, în același timp, va înscrie 
aceasta în cadrul politicii sale gene
rale de dezvoltare a relațiilor cu 
toate statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială.

ÎNTREBARE : Ce semnificație 
are propria hotărîre a României 
de reducere a cheltuielilor mili
tare și care este, după părerea 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, impactul ei general, ca 
și asupra relațiilor bilaterale ale 
României cu alte state ?

RĂSPUNS : După dum este cu
noscut, cursa înarmărilor a luat pro
porții uriașe, constituind un factor 
de înrăutățire a situației internațio
nale, inclusiv a situației economice. 
De aceea. România este preocupată 
și acționează pentru a se ajunge la 
.oprirea cursei înarmărilor, la redu
cerea cheltuielilor militare. în acest 
sens, hotărirea de a reduce anul 
acesta cheltuielile militare constituie 
un început in direcția intensificării 
activității sale pe plan internațional 
pentru reducerea acestor cheltuieli.

Considerăm că această inițiativă 
a României a avut un ecou pozitiv 
pe plan internațional, a stimulat, in 
multe ■ state, preocupările pentru 
abordarea într-un mod nou a pro
blemei cheltuielilor militare, în direc
ția trecerii la reducerea lor. De aceea. 
România este hotărîtă să facă totul 
pentru a contribui la realizarea unei 
înțelegeri generale în Europa si in 
întreaga lume în privința reducerii 
cheltuielilor militare.

ÎNTREBARE : Cum ar trebui 
să arate o punte de legătură inr 
tre Piața comună și C.A.E.R. în 
contextul problemelor economice 
internaționale actuale ?

RĂSPUNS : Au început discuții în
tre C.A.E.R. și Piața comună cu pri
vire la stabilirea unor acorduri de 
colaborare economică. Noi concepem

aceste acorduri ca un factor pozitiv 
in direcția stabilirii unei colaborări 
directe intre țările din C.A.E.R. și 
Piața comună, prin înlăturarea unor 
bariere vamale și a unor restricții, 
prin înfăptuirea — în spiritul docu
mentelor semnate la Helsinki, dealt
fel — a unor relații economice libere, 
care să contribuie la întărirea priete
niei și colaborării, și — trebuie să 
spunem — și la depășirea greutăților 
economice determinate de criza eco
nomică, precum și de cea energetică 
și petrolieră.

ÎNTREBARE : Care este po
ziția României in ce privește 
căsătoriile intre cetățeni ai unor 
state diferite și, in acest cadru, 
atitudinea privind căsătoriile 
intre cetățeni ai Republicii 
Socialiste România și ai Repu
blicii Federale Germania ?

RĂSPUNS : Problema căsătoriilor 
între cetățeni ai unor state diferite 
constituie o problemă a fiecărui ce
tățean ; ținem seama că numai fie
care cetățean în parte poate hotărî 
cum și cu cine să se căsătorească. 
Desigur, trebuie avute în vedere și 
tradițiile și obligațiile familiale — 
care, citeodată, sint mai puternice 
decît orice legi, și de care tinerii 
trebuie să tină seama — precum și 
respectarea legilor din fiecare stat.

în acest context, România privește 
pozitiv realizarea unor căsătorii in
tre cetățeni din diferite state, in
clusiv dintre cetățeni români și ai 
Republicii Federale Germania — și, 
trebuie să declar că, dealtfel, se 
realizează un număr destul de im
portant de asemenea căsătorii. De
sigur, am dori ca asemenea căsătorii 
să constituie un factor de întărire a 
colaborării și prieteniei, și să se ex
cludă unele speculații, care, din pă
cate, se mai lac în unele țări occi
dentale pe această temăl

ÎNTREBARE : Ce focar de 
criză internațională, respectiv 
ce litigiu internațional consti
tuie, in prezent, după părerea 
dumneavoastră, cel mai mare 
pericol pentru pacea omenirii ?

RĂSPUNS : în viața internațională 
au apărut mai multe zone și focare 
de conflicte, care constituie un pe
ricol important pentru politica de 
destindere și de pace. Cred că toate 
aceste conflicte ar trebui soluționate 
numai și numai pe calea tratativelor, 
renunțîndu-se cu desăvirșire la folo
sirea forței sau amenințarea cu forța.

în mod deosebit consider însă că 
trebuie acordată o atenție mai mare 
realizării unei păci globale în Orien
tul Mijlociu, care să ducă la retra
gerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate in 1967, precum și la solu
ționarea problemei palestiniene, in
clusiv la crearea unui stat palesti
nian independent. Dar, în aceeași 
măsură, trebuie soluționate proble
mele independenței popoarelor din 
Rhodesia și Namibia ; in aceeași mă
sură, trebuie soluționate — pe baza 
dreptului fiecărui popor de a fi pe 
deplin stăpîn pe destinele sale — 
orice alte probleme litigioase de 
astăzi.
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La apelul chimiștilor din Slobozia, publicat în „Scînteia"

Noi răspunsuri-angaiament ale producătorilor de utilaje
Revenim la scrisoarea chimiștilor 

de ia Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Slobozia — publicată în 
..Scînteia" din 7 octombrie — prin 
care se solicita unor furnizori să ac

întreprinderea „23 August“-București

„Am trimis nu numai piesele, ci și specialiști pentru asistență tehnică"
ING. ION PATRAȘCU, șeful ser

viciului producție: Solutionarea
problemelor care ne privesc a for
mat obiectul unei analize efectuate 
de specialiștii întreprinderii la fața 
locului. împreună cu beneficiarul. 
Ca urmare, zilele trecute au fost ex

întreprinderea de utilaj chimic-Ploieșți 

„Acordăm prioritate fabricării acestor instalații"
ING. TEODOR UNGUREANU, di

rector tehnic: Avem de realizat pen
tru șantierele combinatelor chimice 
din Arad. Bacău și Slobozia 6 utilaje 
de mare dificultate tehnică — 3 stri- 
pere și3scrubere. Fabricarea acestor 
utilaje a început însă cu multă întir- 
ziere datorită greutăților întimpinate 
în asigurarea unor materii prime din 
import. lipsei unor mașini-unelte 
si din cauza unor colaboratori care nu 
și-au onorat la timp obligațiile con
tractuale fată de noi. Colectivul nos
tru face acum eforturi deosebite 
pentru a livra cit mai repede șantie
relor utilajele cerute Ia montaj. 
Acordăm prioritate fabricării acestor 
utilaje, la toate operațiile se urmă

Scurtă privire statistică după prima decadă a lunii octombrie
( AVANSURI j

• Harnicul colectiv al șantierului din Petrila al 
întreprinderii de construcții miniere Petroșani a efec
tuat, pînă la 12 octombrie, un volum suplimentar de 
lucrări în valoare de peste un milion lei.

• Cu 7 luni înainte de termen a intrat în funcțiu
ne la întreprinderea „Tehnoton" din lași o modernă 
linie tehnologică pentru fabricarea condensatoarelor 
cu tantal-picătură.

• Hotărîți să execute în avans, în cinstea celui 
de-al Xll-lea Congres al partidului, 360 de aparta
mente, constructorii de locuințe din județul Neamț au 
și predat suplimentar 280 de apartamente.

• Pe șantierul țesătoriei cu finisaj a întreprinderii 
textile „Moldova" și pe cel al Integratei de țesături 
subțiri tip in, ambele din Botoșani, alături de montori, 
echipe speciale ale beneficiarilor lucrează la montarea 
utilajelor. Efectul : lucrările sint avansate cu circa 
o lună.
• Lucrînd în ritm susținut, constructorii Grupului 

de șantiere Bacău, din cadrul Trustului de construc
ții Industriale Gheorghe Gheorghiu-Dej, au un avans 
de 8 luni la lucrările de construcție a întreprinderii 
de panouri electropneumatice din Bacău.

• Noul laminor de semifabricate de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara — intrat parțial în funcțiune — 
lucrează bu 30 la sută din capacitatea normală ca 
urmare a nelivrării de către întreprinderea „Unio" 
Satu Mare a 450 tone căi cu role.

O Mari rămîneri în urmă există la construcția unor 
noi instalații de la Combinatul de fire și fibre sinte
tice Sâvinești. După instalația de persulfat de amo
niu, care trebuia să intre în producție în luna mai 
a.c., de la 30 septembrie se află în restanță și insta
lațiile de acid sulfuric, sulfat de amoniu, lactamă și 
caprolaotamă.

• La Fabrica de prefabricate din beton de la Un
gheni — Mureș, lucrările de construcții-montaj sînt 
cu aproape patru luni rămase în urmă, datorită, în 
principal, ritmului slab de execuție „imprimat" de 
constructor — T.C.M. Mureș, șantierul 2 construcții 
industriale.
• 4 luni întirziere pe șantierul noilor capacități de 

pe platforma siderurgică de la Călan. La cocserie — 
lipsesc 240 tone produse refractare, iar la furnale și 
oaupere — 2 200 tone produse refractare.

celereze livrarea utilajelor necesare 
punerii în funcțiune a noilor insta
lații ce se construiesc aici. In ..Scîn
teia" din 11 octombrie s-au publicat 

pediate chimiștilor din Slobozia o 
serie de repere. Ia 12 octombrie fiind 
livrate ultimele piese aferente su
papei de siguranță de la compreso
rul de gaz sinteză nr. 5.

Totodată, așa cum s-a hotărit de 
comun acord cu beneficiarul, specia

resc zilnic stadiile de execuție, se 
lucrează în trei schimburi și cu cei 
mai buni oameni. Ca urmare, am 
reușit să expediem pînă acum un stri
per Ia Bacău. In lunile noiembrie și 
decembrie vom livra alte 4 utilaje, 
urmind ca un scruber să-1 realizăm 
în trimestrul I 1980. Rugăm ministe
rul de resort al unităților beneficiare 
să stabilească întîietate Combinatu
lui chimic din Slobozia fată de cele 
din Arad și Bacău. Pe această bază, 
primele utilaje finalizate le von: tri
mite la Slobozia.

Așadar, răspunsurile producători
lor de utilaje au fost prompte. Im

răspunsurile primite de la două din 
cele patru întreprinderi cărora li se 
adresa apelul amintit. Iată si răs
punsurile celorlalte două unităti: 

liști din întreprindere și din insti
tutul nostru de cercetare. „Faur", 
vor acorda asistenta tehnică necesa
ră efectuării unor remedieri și pu
nerii in funcțiune a utilajelor pe 
care le-am livrât.

portant acum este ca măsurile stabi
lite în unitățile furnizoare să fie ferm 
aplicate, incit toate utilajele tehno
logice să ajungă cit mai repede pe 
șantierul combinatului din Slobozia.

Desigur. Ministerul Industriei Chi
mice trebuie să intervină pentru a 
stabili prioritățile in ceea ce privește 
destinația utilajelor, dar subliniem 
că termenul de livrare a ultimului 
utilaj propus de unitatea ploieșteană 
— trimestrul I 1980 — este evaziv : 
prima decadă a lunii ianuarie nu 
este totuna cu 31 martie.

Ilie ȘTEFAN 
Constantin CAPRARU

Tn hala principală a întreprinderii de piese forjate din Drobeta-Turnu Severin. Se lucrează cu spor la montajul grupului de pompe ale centralei hidraulice

Pe șantierul întreprinderii de piese forjate din Drobeta-Turnu Severin

„PII1EM RECUPERA lUMHIE IN HHA' -sisline anstncM
...DAR Șl BENEFICIARUL SĂ-ȘI ONOREZE OBLIGAȚIILE!

La 30 iunie, anul acesta, era pre
văzută să intre in funcțiune crima 
capacitate de' 10 000 tone piese forjate 
anual de la întreprinderea de piese 
forjate și matrițaie grele. Termenul 
n-a fost însă respectat. Pornindu-se 
de la stadiile actuale -de execuție — 
mult rămase în urmă față de gra
fice — aici se are in vedere o ne- 

Dar, pentru a accelera ritmul de lucru, este necesar să se elimine definitiv 
situații de felul celei surprinse de obiectivul fotografic — unul cu >munca, 

doi cu privirea...'

realizare valorică, pentru acest an, 
de 45 milioane lei. Situația creată 
este de natură să mobilizeze, la toate 
nivelurile, factorii ce poartă răspun
deri pentru realizarea acestui obiec
tiv industrial de la care economia 
județului și a tării trebuie să pri
mească producție cit mai repede 
posibil.

Cum arată radiografia unei zile de 
muncă, cum colaborează constructo
rul cu beneficiarul, care este cota 
răspunderii pe acest șantier ? Pe 
alocuri se lucrează cu tragere de 
inimă. Spunem pe alocuri pentru că. 
lingă noi, alături de presa de 1600 
tone, care, după grafic, trebuia pusă 
în funcțiune de mai bine de trei luni, 
nu se prea zăresc montori. în 
schimb, vedem tot felul de materiale 
și utilaje aruncate la întimplăre. Cu 
așa „ritm" de montaj, se înțelege de 
ce șantierul a rămas in urmă 1 în 
apropiere — centrala hidraulică : la 
o oră cînd munca trebuia să fie in 
toi, aici găsim cîțiva oameni. Unii 
lucrează, dar alții abia iși caută scu
lele. nu îi îndeamnă nimeni la 
muncă. Din cele 18 fundații pentru 
cuptoare sint gata numai 10. Monta
jul n-a început încă, deși peste 
trei luni trebuia să fie încheiat, 
adică cuptoarele să se afle în func
țiune. Si nici acum nu sint semne 
certe că lucrarea, complexă, se va 
termina curind. Din cele 18 cup
toare electrice șL termice pentru pri
ma capacitate- de producție, pe șan
tier n-a sosit nici unul. Beneficiarul. 
Șantierul naval din Drobeta-Turnu 
Severin, s-a angajat — lăudabilă ini
țiativă ! — să execute o parte din 

* aceste cuptoare. Numai că beneficia-. 
>. rul nu a dovedit și o răspundere” 
deosebită, intîrziind Realizarea cup- 

i' toarelor. Hala preselor încă nu este 
închisă; pentru a se asigura front de 
lucru pe timp rece.

De curind. comitetul județean de 
' partid a analizat starea de lucruri pe 
acest șantier. S-au stabilit, pe faze 
de lucrări, noi termene pentru exe
cutarea montajului, măsuri de acce

lerare a ritmului de execuție. Din 
partea constructorului au apărut Si 
unele initiative. Ing. Ștefan Prună, 
directorul grupului de șantiere, ne 
redă citeva : constructorii s-au an
gajat să lucreze zilnic peste pro
gram și să folosească din plin și 
duminicile ; numărul mentorilor a 
fost mărit cu 40 de oameni aduși de 
pe alte șantiere.

Intr-adevăr, In ultimele zile pe 
șantier .se observă o activitate mai 
susținută, o organizare mai temei
nică a muncii la toate fazele de 
execuție. Montorii, cărora le revin 
acum sarcini deosebite în recupera
rea răminerilor in urmă, lucrează 
zi-Iumihă, cite 12 și 14 ore. Zilnic 
se montează față de graficul de re
cuperare cu 4 pînă la 5 la sută mal 
multe instalații și utilaje. De ase
menea, 25 de oameni din partea be
neficiarului, cadre de specialitate 
și-au unit eforturile cu cele ale con
structorului, mai ales in executarea 
montajului la centrala hidraulică și 
la închiderea halei principale. Au 
trecut, constructor și beneficiar, Ia 
montarea podurilor rulante. Ritmu 
de lucru la turnarea ultimelor tun 
dații pentru cuptoarele electrice ț 
termice, printr-o mai bună folosiri 

, a mijloacelor de pe șantier, e mai 
mare cu 7 la sută față de graf ; 
zilei. 1

Dacă munca pe șantier va conți-*  
nua in acest ritm, angajamentele pe 
care și le-au asumat împreună con
structorul și beneficiarul vor avea 
valoarea faptelor demne de laudă.

•) Prima parte a articolului a
yapărut In „Scînteia" nr. 11550.

Virglllu TATARU 
corespondentul „Scinteii"

HBlIMSl

Pe lingă aspectele evoluției ritmu
rilor de dezvoltare economică. O altă 
problemă care formează obiectul spe
culațiilor ideologilor burghezi este și 
folosirea forței de muncă.

Se susține, astfel, că orînduirea 
socialistă „nu ar avea capacita
tea să asigure o folosire integra
lă a forței de muncă" sau că uti
lizarea deplină a acesteia ar avea 
„un caracter conjunctural" și. chiar 
mai mult decit atit, că și socialismu
lui i-ar fi proprii fenomenele .de 
șomaj. Desigur, susținerea unei ase
menea afirmații, care siluieste atit 
de violent adevărul, nu este prea... 
comodă — și tocmai de aceea se re
curge uneori la căi mai
late de infiltrare a aserțiunii. Cum 
fage ziarul „Le Monde" cind afirmă' 
că in țările socialiste există „un șo- 
măj mascat prin sistemul unei folo
siri excesive de personal".

Minimul ce se poate spune este că 
respectivii teoreticieni iși asumă 
riscuri excesive, hazardîndu-se pe 
acest teren...

voa-

_ a diversificării ramuri- 
sale a sporit vertiginos, an 

personalul muncitoi- din

„JUSTIFICĂRI” CU TILC... 
Referindu-ne In continuare la țara 
noastră, răspunsul cel mai sinte
tic — clar, relevant și precis — 
II dau datele care arată că tocmai ca 
urmare a dezvoltării rapide a eco
nomiei, 
lor 
de an, ____
economie. Chiar în anii de manifes
tare pe scară amplă a fenomenelor 
crizei economice in Occident, perso
nalul muncitor a crescut în România 
simțitor — de la 5 108 700, cit a fost 
in 1970, la peste 6 590 000 în anul 1978, 
urmind să atingă 7,5 milioane la sfir- 
șitul anului 1980. Faptul.
că ______ __î .1 . _
vor continua să se manifeste și în 
anii viitori nu împiedică planifica
rea creșterii mai departe a persona
lului muncitor din economie. îiv cin
cinalul 1981—1985, pină la aproape 9 
milioane.

Desigur, această dinamică rapidă a 
forței de muncă nu exclude faptul 
că în unele sectoare mai există ca
zuri de folosire excesivă de personal. 

probabil.
crizei energeticefenomenele

Dar a vedea in aceasta un fenomen 
propriu socialismului, inevitabil sau 
dorit înseamnă a mistifica premedi
tat realitatea. Asemenea -fenomene 
au fost relevate și combătute, de 
partid, care acționează energic tocmai 
pentru reducerea excesului de perso
nal prin reorientarea forței de mun
că neproductive sau necalificate. că
tre activități productive. Propriu so
cialismului nu este irosirea forței de 
muncă, ci dimpotrivă :

a) acolo unde există asemenea fe
nomene, acestea reprezintă neajun
suri, tinzîndu-se spre inlăturarea 
lor; t

b) creșterea productivității muncii 
sociale, sarcină esențială și funda
mentală a întregii politici economice, 
impune în mod obiectiv creșterea pon
derii personalului direct productiv ; 
aceasta nu este o orientare conjunc- 
turală, ci un principiu de bază al 
socialismului științific, care sublinia
ză că victoria deplină a noii orîn- 
duiri presupune realizarea unei pro
ductivități superioare celei realizate 
in capitalism ;

c) orice reducere a forței de mun
că dintr-un sector nu înseamnă 
citușî de puțin privarea de. dreptul la 
muncă, aruncarea pe drumuri a unor 
oameni ca șomeri, ci o redistribuire, 
mai rațională, transferarea intr-o ac
tivitate socialmente mai necesară.

Mai mult chiar, putem spune că tn 
societatea noastră există o perma
nentă ..foame" de forță de muncă. 
Realitatea este că „se strigă" după 
forță de muncă și în industrie, si in 
investiții, șl în agricultură — se cer 
muncitori pentru întreprinderile noi 
sau in continuă extindere; se cer con
structori pe șantiere, se cere forță de 
muncă pentru stringerea recoltei, se 
cere practic pretutindeni forță și forță 
de muncă. De cele mai multe ori, la 
neîndepliniri ale sarcinilor de plan se 
prezintă ca „justificare"... insuficien
ța forței de muncă 
are tilcul lui...

Este regretabil că 
despre „șomajul în 
aflat despre marile 
și eforturi cheltuite , 
rea mecanizării și automatizării pro
ceselor productive, pentru orientarea 
pe baze noi a școlii, a întregului în- 
vățămînt în vederea pregătirii forței 
de muncă, pentru realizarea unei 

— fapt care iși

autorii teoriilor 
socialism" n-au 
fondttri,, resurse 
pentru extinde-

vaste rețele de cursuri profesionale. 
S-ar fi putut ca, astfel, să discearnă 
deosebirea dintre două feluri de 
„criză" a forței de muncă — in sensul 
nevoilor, al cerințelor și solicitărilor 
tot mai intense, și nu in sensul unei 
crize a folosirii ci...

UN TABLOU INCOMPLET. 
Ce opune modul de producție capi
talist acestor realități ? Faptul că. 
chiar și in perioadele conjuncturale 
favorabile, de avint economic, șoma
jul a continuat să se manifeste ca fe
nomen social permanent : un raport 
al Comunității Economice Europene 
estima că în 1960 existau circa 2 mi
lioane de șomeri la fiecare sută de 

Au cuvintul... realitățile
Fenomenele crizei economice și cele două moduri de producție*  (II)
milioane de angajați — confir- 
mindu-se teza marxistă potrivit 
căreia șomajul reprezintă un în
soțitor cronic al capitalismului.

Această situație s-a agravat și mai 
mult în condițiile actualei crize eco
nomice, cind șomajul a atins niveluri 
fără precedent : potrivit unui studiu 
realizat de O.C.D.E, rezultă că la în
ceputul acestui an lumea capitalistă 
înregistra peste 17 milioane de șo
meri, urmind ca pînă la mijlocul 
anului viitor numărul lor să sporeas
că la 19 milioane. Recent, marele 
concern „British Leyland**  a anunțat 
că va fi nevoit să închidă 13 din 
cele 34 de uzine ale sale, ceea Ce 
va atrage concedierea a 25 000 de 
muncitori în următorii doi ani ; tei 
trei mari giganți ai industriei con
structoare de automobile din S.U.A. 
— „General Motors", 
„Ford" — au concediat 
rioadă peste 75 000 de 
Italia se înregistrează 
meri ; in Franța — 1 700 000 ; in Spa
nia — circa 1 065 000 ; flagelul șoma-

..Chrysler" și 
In ultima pe- 
salariați. în 
1 700 000 șo-

jului afectează chiar și țări caracteri
zate printr-o solidă dezvoltare econo
mică — in Suedia fiind astăzi peste 
100 000 șomeri, in R.F.G. peste 992 000. 
Și numai din considerente de spațiu 
lăsăm tabloul incomplet, întrerupind 
enumerarea.

Din nou este cazul să întrebăm : 
unde se manifestă eu adevărat o cri
ză a modului de producție ?

O „MARE PRODUCȚIE" 
DE CARE OMENIREA S-AR 
DISPENSA BUCUROS. Să 
oprim și asupra uilui alt aspect de 
actualitate : problema prețurilor.

la faptul că in unele 
au avut loc în ultimul 
majorări de preturi — 
mai accentuate, in al-

Pornind de 
țări socialiste 
timp anumite 
în unele țări

: tele mai reduse — ideologii burghezi 
susțin că „modul de producție socia
list ar fi la fel de vulnerabil ca și 
cel capitalist in fața fenomenelor in
flaționiste", că sporirea continuă, ga
lopantă a prețurilor ar fi o tară uni
versală.

. Desigur, nimeni nu neagă faptul că 
în țările socialiste, inclusiv in tara 
noastră, au avut loc unele reașezări 
la prețuri. Acesta este un fenomen 
inevitabil in condițiile interdepen
dentelor economice mondiale, ale di
viziunii internaționale a muncii, care 
determină, așa cum s-a arătat in pri
ma parte a acestui articol, ca feno
menele economice dintr-o economie 
— Tie pozitive, fie negative — să se 
repercuteze intr-un grad sau altul pe 
ansamblul economiei mondiale.

De pildă, in condițiile în care cos
tul unui baril de petrol a sporit de 
la 1,8 dolari, in ianuarie 1970, la 
peste 22 de dolari in iunie 1979, sau 

chiar la 40—50 de dolari pe piața libe
ră. speculativă, ar fi imposibilă, de ne
conceput menținerea intacta a pre
țurilor de desfacere. O evoluție si
milară au înregistrat în ultimii ani 
și’ prețurile altor materii prime,, cit 
și ale unor produse finite care sint 
exportate de țările capitaliste, per- 
turbațiile de pe piața mondială fi
ind, inevitabil, resimțite și de țările 
socialiste. Cind. in cadrul schimburi
lor internaționale, cumperi mărfuri 
la preturi mereu mat scumpe, firește 
că nici preturile de desfacere nu. se 
pot menține la vșchile niveluri.

Dar și în legătură cu această pro
blemă se impun citeva întrebări, pre-

■ liminare, dar esențiale : unde anume 
s-a declanșat spirala inflâtionistă ?,

care mod de producție a fost și este 
generatorul, marele producător de in
flație?, cine este, exportatorul mon
dial al fenomenelor inflaționiste ?

în ce privește evoluțiile unor pre
turi in tara noastră, in general in 
țările socialiste, se impun citeva con
statări distincte :

a) majorările înregistrate au un 
caracter limitat, afectind doar anu
mite produse, numeroase alte pre
țuri menținindu-se neschimbate pe- • 
rioade de timp Îndelungate si' chiar 
foarte îndelungate :

b) politica preturilor este contro
lată, ținută riguros „în mină" de sta
tul socialist. (Se știe că. tocmai aVin- 
du-se în vedere nerturbstiile pieței 
mondiale, in actualul plan cincinal

■ fusese prevăzut un indice 
rare a preturilor cu 6 la 
chiar și acest nivel redus 
atins pînă în 1980) ;

c) majorările de -prețuri 
pensate pe diverse căi, incit să nu 
fie afectate planurile de creștere a 
nivelului de trai (semnificativ este 
faptul că in acest cincinal retribuția

de majo- 
sută : dar 
nu va fi 
sînt coin-

reală a oamenilor muncii urmează să 
sporească cu peste 30 la sută — nivel 
net .superior prevederilor inițiale ale 
planului).

Să mai punem întrebarea: care este 
situația in domeniul creșterii crețu
rilor in țările capitaliste ?! Este dbar 
prea bine, unanim, cunoscută si re
cunoscută creșterea generală si ver
tiginoasă a preturilor, faptul că in
flația a devenit unul din fenomenele 
cele mai dramatice, atingînd ritmuri 
galopante. Creșterea ratei inflației de 
30—40 sau chiar 60 la sută intr-un 
an este un fapt obișnuit pentru 
multe din aceste țări. Un studiu re
cent relevă că. lată de I960, puterea 

..de cumpărate a dolarului era in 1978 
de numai... 45 de cenți, situația ne- 
l'iind mult diferită și in cazul altor 
monede capitaliste. Iar procesul in
flationist continuă vertiginos, * cu 
creșteri masive de preturi nu de la 
an la an. ci de la «ăptămină la 
săptămină și de la zi la zi, în- 
tr-ădevăr. capitalismul .se dovedește 
deosebit de viguros, germinativ și 
prolific In ce privește capacitatea 
de a produce inflație...

CONCLUZIE DIN....... HE
RALD TRIBUNE". Faptele, rea
litățile, viata — toate arată că în 
ciuda conjuncturii mondiale negative, 
țările socialiste iși continuă dezvol
tarea. mersul înainte. Desigur, nu 
poate fi vorba de O prezentare tran
dafirie. de idealizarea realităților. Ni
meni nu contestă existența unor lip
suri Ksau neajunsuri — in ce privește 
nivelul productivității, organizarea 
muncii, folosirea utilajelor. consu
murile materiale — care, la noi. for
mează obiectul repetatelor critici Se
vere. publice. In același timp, este 
adevărat că in unele țări ritmul ge
neral de dezvoltare economică nu 
reflectă suficient de expresiv supe
rioritatea .socialismului, că persistă 
probleme în ce privește randamen
tele din agricultură, satisfacerea unor 
necesități de consum. Dar’este o rea
litate că modul de producție socia
list oferă toate posibilitățile pentru 
rezolvarea efectivă a acestor proble
me, conține soluțiile „în el" Si nu in 
afara iui sau prin transformarea lui 
— condiția esențială 
unei politici juste. 

fiihd aplicarea 
corespunzătoare

realităților, cerințelor obiective ale 
progresului. Nu automat, nu spontan
— ci tocmai printr-o asemenea poli
tică, superioritatea modului de pro
ducție socialist isi găsește deplină 
materializare si exprimare.

în ce privește actualele fenomene, 
negative din economia mondială, 
realitatea este că dezvoltarea econo
mică a țărilor socialiste creează ele
mente de natură să ducă Ia atenuarea 
unora din efectele ascuțite ale crizei 
in lumea capitalistă. De fapt, dezvol
tarea economică continuii a țărilor 
socialiste creează unui șir de țări 
capitaliste debușee pentru export, 
ceea ce face posibilă menținerea Unui 
anumit humăr de locuri de muncă, 
utilizarea unor capacități productive 
care altfel ar fi rămas nefolosite.

Să reproducem, în concluzie, din- 
tr-un articol publicat recent (13 sept, 
a.c.). -in „International Herald Tribu
ne" :„De fapt, economiile răsăritene 
au fost protejate in mare măsură de 
efectele crizei occidentale datorită 
sistemului lor. Majorările de prețuri 
limitate ți controlate nu se compară 
pur ți simplu cu inflația din princi
palele țări occidentale. Șomajul pe 
scară largă din Vest nu s-a transmis 
in Est. In nici o tară răsăriteană, in 
nici un an producția industrială nu a 
scăzut absolut deloc.de cind a inceput 
criza. Poate că efectul cel. mai impor
tant al crizei economice occidentale 
asupra Estului a fost de a crea condi
țiile in care băncile occidentale ți a- 
gențiile pentru exportul de credite 
s-au întrecut ca să acorde împrumu
turi țărilor răsăritene".

Bineînțeles, aceste măsuri au fost 
întreprinse nu din... afecțiune senti
mentală ; „Aceste finanțări externe
— continuă articolul — le-au per
mis să urmeze o politică macro
economică mal expansionistă decit 
justificau resursele lor interne, A- 
ceasta. la rindul său. a atenuat Criza 
din Vest...".

Acestea sint realitățile, și ele dau 
întrebării — care mod de producție 
este intr-adevăr afectat de criză ?

— un răspuns elocvent și evident.
Desigur, pentru cine este dispus 

să recunoască faptele obiective și 
nu este grav certat cu adevărul...

NICOlRC CORBU 
Ioan ERHAN 7
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au fost la cheremul șofe-

am găsit însă numai femeile.

»•
tiurai

parte am întîlnit elevii de 
generală. Mai multe echipe

Vrem ca pînă duminică, și 
in această zi cind sînt toți 
acasă, să aducem tot po- 
din glugi, de pe cîmp în

vrea sâ ne jucăm și noi, dar sâ ne 
duci ?

unde împreună cu 
lucrează in acord 
avem in cimp 

de muncă. Am or
ale lucrătorilor de

V? f- •_

în schimbul doi la cîmp
Navetiștii intră

Nene, văd că vă jucați de-a v-ațl ascunselea... de muncă. Am 
ascundem în hambar! Vrei să ne

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

OCTOMBRIE

13
OCTOMBRIE

IN 3 ZILE

Comuna Mihail Kogălniceanu. ju
dețul Constanța, vineri. 12 octombrie, 
la ora 11. Pe străzi sint o mulțime 
de oameni, iar în stațiile de autobuz 
si mai multi, care așteaptă să plece 
la Constanta. De ce? Pentru fel de 
fel de tirguieli, răspund două femei 
amatoare de vorbă, pentru că. ve
deți. e sezonul nunților. La consiliul 
popular. întregul personal se află în 
birouri, ca în zilele de iarnă. Cerem 
situația operativă a lucrărilor agrico- 
le secretarului comitetului comunal 
de partid, Mircea Zlotea. Dar acesta 
ridică din umeri încurcat. N-o are. 
„Poate o aveți pe cea de ieri ?“. 
„Nici. Dar dacă mai stați dau un te
lefon la S.M.A. s-o aflăm". „Poate 
știți cîți oameni sînt pe cîmp la re
coltat". „Mulți. foarte multi. Se 
muncește. Ne-au venit de la Con
stanta, de la C.F.R.. 160 de tovarăși 
și 300 de elevi de la două licee, pluș 
cei 400 de elevi de la școala noastră. 
Cred că am ajuns la jumătate cu re
coltatul porumbului, iar roșiile le-am 
recoltat de pe 100 de hectare". „Dar 
cooperatori, citi sînt ?“. „Toți cîți ii 
avem".

La cimp găsim într-adevăr pe cel 
160 de tovarăși de la C.F.R.. care stau 
de vorbă, așteptînd mașina să plece, 
pentru că iși făcuseră normele.

Din partea cooperativei agricole nu 
e nimeni. Absolut nimeni. Mai înco
lo, in lan. cele cinci combine de re
coltat porumb stau și ele. Mecaniza
torii așteaptă să li se aducă minca- 
rea. Apare cu hrana caldă chiar in
ginerul șef al cooperativei. Dumitru 
Nicolau. care e și președinte. „De ce 
stau combinele ?“. „Azi e cam moină 
și se defectează". „Dar oamenii ?“. 
„Nu știu nici eu. ieri au lucrat pînă 
la ora 15". „Se lucrează totuși un
deva ?“. „Au mai lucrat elevii de la 
scoală la strinsul știuletilor în urma 
combinelor". „Dar cimpul e totuși 
plin de porumb. Cit s-a transportat 
Ia baza de recepție și cit mai e în 
grămezi ?“. „1 000 de tone și mai sînt 
In cimp 800". „Cu cite mașini se

Toată recolta in hambare!
Toate suprafețele însămințate!

aseard de la corespondenți și reporterii
Ca adevărați comuniști

„Scînteii"

MOGOȘEȘTI : Comună cu o popu
lație de peste 6 000 locuitori, aflată 
la 20 km de Iași. Mulți navetiști. 
„Aproximativ jumătate din forța de 
muncă lucrează la diferite întreprin
deri și șantiere din Iași. Noi am stat 
de vorbă de la om la om cu nave
tiștii și am stabilit concret cum să 
participe la lucrările agricole, mai 
ales la recoltat. Am lămurit astfel că 
este de datoria fiecăruia să respecte 
prevederile legii privitoare la orga
nizarea producției și a muncii în a- 
gricultură. Și oamenii noștri au în
țeles. Navetiștii fac acum și ei schim
bul doi în cimp, 
femeile și copiii 
global. Zilnic 
1 200—1 300 brațe 
ganizat și echipe 
la consiliul popular și cooperație, ale 
elevilor școlilor care se află în prac
tică"— ne spune tovarășul Ionel La
zar, primarul comunei.

Povestind toate acestea, primarul 
era și bucuros, și supărat. Bucuros 
pentru înțelegerea pe care o dove
desc oamenii și supărat pentru că 
autobuzele I.T.A. au circulat in mai 
multe zile din această săptămînă cu 
întîrziere, mai ales dimineața și la 
amiază, la ieșirea» din schimburi, așa 
că navetiștii au lucrat puțin în cîmp. 
Joi și vineri însă, toți navetiștii au 
mers din stația de autobuz direct în 
lanuri, unde erau, mobilizate și mul
te atelaje pentru a transporta po
rumbul.

Am asistat la formarea pe loc a 
unor echipe de încărcători dintre na
vetiști. în frunte s-au aliniat cefe
ristul Nicolae Năstase. împreună cu 
Costică Gheorghiu, lucrător la sec
ția de industrializare a lemnului de 
la Ciurea, Gheorghe Macovei, mun
citor la baza nr. 3 din Iași.

La punctul de lingă sectorul zoo
tehnic

Bărbații nu ajunseseră. Era mare su
părare din cauza întîrzierii autobu
zului. (Conducerea I.T.A. ar trebui 
să pună ordine in mersul mașinilor 
și nu numai spre Mogoșești, pentru 
că. interesindu-ne la autogara, am 
aflat că întîrzierile se fac uneori in
tenționat. Pentru că atunci cind se 
formează aglomerație oamenii vin 
cu „danii" la șofer pentru a-i primi 
în mașină. Asta cu atit mai mult cu 
cit in zilele de 11 și 12 octombrie ca
sierul care vinde bilete pentru auto- 
taxare n-a fost la serviciu, așa că 
navetiștii 
rilor).

în altă 
la școala 
sortau porumbul depănușat și îl în
curcau într-un camion pentru a fi 
dus la baza de recepție.

„Astăzi, 12 octombrie, am terminat 
de tăiat porumbul de pe toate cele 
693 hectare, iar depăndșarea am în
cheiat-o la 4 puncte din cele 14 a- 
menajate. 
în special 
navetiștii 
rumbul 
punctele unde se depănușează și să-l 
ducem în bază" — ne-a precizat ing. 
Costică Haras, președintele C.A.P.

și în întreprindere 
și acasă, la recoltat

transportului din cîmp, în care scop 
a fost elaborat un grafic de lucru 
pentru schimburi prelungite a celor 
15 autocamioane din dotarea coope
rativelor și a celor 18 remorci ale 
secțiilor de mecanizare. Li se vor 
adăuga 43 de atelaje apartinînd uni
tăților agricole și 28 atelaje particu-

lare. Alte și. alte asemenea măsuri • 
de bună organizare si chiverniseală 
a tuturor mijloacelor ne pot încredin
ța că ziua de 15 octombrie va fi aici 
și ziua unei binemeritate sărbători. 
Sărbătoare a unei bătălii cîstigate.

Gh. PARASCAN 
corespondentul „Scînteii*

Desen de Mihai CARANFIL

transportă ?". „Cu 9. Patru ale noas
tre si cinci de la I.T.A. Capacitate 
totală 55 de tone". „Situația de la 
baza de recepție spune altceva. Ați 
transportat doar 518 tone,- ceea ce în
seamnă că în cîmp e mai mult. Și 
totuși, unde sînt cooperatorii ? De 
ce nu sînt la lucru locuitorii satu
lui ?“. „Avem foarte puțini, recunoaș-

Salcea (Suceava) plea-Din comuna 
că zilnic la lucru în unitățile econo- 
mico-productive ale‘municipiului Su
ceava aproximativ două treimi din 
populația matură. Cu toate acestea, 
pînă vineri. 12 octombrie, în cele trei 
cooperative -agricole de producție se 
încheiaseră lucrările de recoltare a 
cartofilor, plantelor furajere și po
rumbului. însumînd o suprafață de 
1 240 hectare, precum si însâmintările 
de toamnă pe Întreaga suprafață 
planificată, (aproape 1 000 hectare).

„Pentru a încheia oină la jumăta
tea acestei luni strinsul întregii re
colte și adăpostirea ei — ne spune 
primarul comunei, tovarășul Costa- 
che Bilius, am apelat, ca si anii 
precedenți, la locuitorii comunei care 
lucrează la oraș, mulți dintre ei co
muniști. Foarte puțini sînt cei care 
nu ne-au înțeles,, așa că in aceste 
zile cei mai multi lucrează, ca să 
zic așa, in două schimburi — unul in 
industrie, altul in agricultură".

Spusele primarului se adeveresc pe 
teren, unde acum se dă bătălia pen
tru recoltarea manuală a sfeclei de 
pe ultimele 90 de hectare si trans
portul porumbului recoltat prin 
secerare la ariile de desfăcat.

Pe una din solele cultivate 
sfeclă de zahăr o întilnim. în mijlocul

cu

a peste 100 de oameni, ne inginera 
șefă a C.A.P. Plopeni, Cornelia Oni- 
șoru. „Mai bine de jumătate din cei 
care se află la treabă in după- 
amiaza asta — fie relatează dinsa — 
sînt fie pensionari, fie navetiști din 
sat sosiți direct din întreprinderile 
orașului.

La ferma vegetală Vara tec a C.A.P. 
Salcea, de asemenea, cei veniti din 
industrie n-au rămas acasă, ci dau 
zor la recoltatul sfeclei, ia decoletat 
și transport, aiutindu-și familiile sau 
rudele. Unul dintre el și-a atras 
admirația și respectul tuturor consă
tenilor. Și anume pentru faptul că. 
muncind la recoltat in timpul liber, 
s-a trezit că a îndeplinit 200 de 
norme convenționale. Mai mult decît 
fac, tot anul, unii cooperatori. Se 
numește Eugen Vulpe și lucrează la 
Combinatul de celuloză și hirtie Su
ceava. Si nici acolo nu e printre cei 
din urmă.

Seara tirziu. la comitetul comunal 
de partid, se face o scurtă. analiză a 
activității de peste zi. Calculele arată 
că mai rămîn de recoltat 60 de hec
tare cu sfeclă de zahăr si de 
transportat la arii porumbul de pe 
încă 400 hectare.

Comandamentul comunal a stabilit 
măsuri concrete pentru accelerarea

Invățați de la 
bătrînii satului!

Azi, 
cești, 
C.A.P. 
tre ei, . 
muncitor din diferite unități econo
mice din Bacău care își au familiile 
in comună, pensionari și elevi. Se 
lucra cu spor. Cooperatoarea Maria 
Cărămidă, membră a comitetului 
comunal de partid, venise pe cîmp 
cu întreaga familie. Și soțul ei, 
Mircea Cărămidă, muncitor la C.P.L. 
Bacău, ca și alții din comună, și-a 
potrivit concediul, tocmai acum, în 
vremea culesului pentru a da o mină 
de ajutor cooperativei. Ion Bitere, 
om la 72 de ani, Împreună cu soția 

' și fiica, recoltează și transportă zilnic 
cite 2 000 kg de știuleți. Și la fel ca el 
și alți bătrîni din sat. La silozuri, 
150 de elevi și cadre didactice sor
tau cartofii de sămință și-i însilozau.

Stăm de vorbă cu primarul comu
nei, Constantin Riglea. „Dacă nu 
primim ajutor, nu vom putea încheia 
recoltatul decît spre sfîrșitul lui oc
tombrie. Avem prea puțină forță de

12 octombrie, în comuna Său- 
pe tarlalele cu porumb ale 
lucrau 350 de oameni. Prin- 
țăranii cooperatori, personalul

CEASUL MUNCII LA SATE 
indică acum doar două ore: 

ORA ZORILOR“ Șl „ORA ÎNNOPTĂRII
I

După un program de zi-lumină-și in foarte multe situații 
și în timpul nopții-populația satelor participă la lucrările 
agricole cu înalt simț al datoriei civice
Din marele stup nu lipsesc însă nici personajele cărora 
albinele le aplică un tratament special
Obștea satului cum ii trezește la realitate pe cei ce 
se sustrag de la muncă?

muncă activă" — spune primarul.- 
Și prea multă inactivă, adăugăm noi. 
Pentru că tot din spusele primarului 
am reținut că la Săucești trăiesc 
circa 3 500 de oameni, tineri și virst- 
nici. Mulți dintre aceștia sînt nave
tiști, lucrează in diferite sectoare 
economice din oraș, dar, in mod nor
mal, așa cum se procedează in foar
te multe locuri, ar trebui să parti
cipe și ei la cules alături de soții. 
Soțiile acestora sînt membre in coo
perativa agricolă. Dar nici coopera
toarele care au muncit in timpul 
anului nu participă acum la recoltat. 
Pe ulițele satului e o forfotă de 
parcă lucrările in cimp s-ar fi ter
minat de mult, iar birourile coope
rativei de consum și ale cooperativei 
agricole sînt și ele înțesate cu oa
meni. în birourile cooperativei de 
consum, bunăoară, 
aproape că nu se zăreau dintre do
sare : in fața primăriei — mai mulți 
pierde-vreme, iar mecanizatorul Ion 
Frigură lăsase tractorul în cimp și 
venise să le țină companie. Chiar și 
unele cadre cu diferite responsabi
lități în campania agricolă preferă 
mai mult asfaltul șoselei decît lanul 
cu porumb. Constantin Niță. contabil 
la cooperativa agricolă, bunăoară, 
răspunde de buna desfășurare a 
muncii la brigada din Schineni. Toa
tă lumea îl știa plecat dis-de-dimi- 
neață la locul de muncă, dar îl în
tilnim în centrul comunei. Constan
tin Bulgaru, „funcționar economic 
la consiliul popular", cum îi place 
să se autointituleze, il întovărășea pe 
un șef de fermă la un lan de lu
cerna să constate cum muncesc doi 
cooperatori. Cu alte cuvinte, doi cu 
sapa și tot doi cu mapa. Asemenea 
cazuri de lipsă de responsabilitate 
față de soarta recoltei am mai întîl
nit la Săucești. Mai toți cei cu care 
am stat de vorbă ne-au spus : „Azi 
încă n-am mers la cîmp... Poate de 
miine". Nu este de 
pînă ieri la Săucești 
cultivate cu porumb 
doar 205 ha.

Aspectele la care 
le-am constatat împreună cu prima
rul comunei. L-am întrebat dacă a 
aplicat legea cu privire la partici
parea la muncă în campaniile agri
cole a tuturor locuitorilor satului. 
Omul ne-a spus cu sinceritate că nu 
a sancționat nici o abatere. Ni s-a 
părut, ce-i drept, primarul un om 
tare cumsecade. Dar această cumse- 
cădenie este greșit înțeleasă de către 
unii săteni, ceea ce este în dauna 
cooperativei agricole, a propriilor 
lor interese. La plecarea din Său
cești am aflat de la președintele coo
perativei agricole, Ermin Afrentoaie. 
că de miine, simbătă, vor veni insă 
în ajutor circa 100 de ostași. O în
trebare care vizează simțul demni
tății oamenilor din comună, al celor 
care se află în fruntea obștii : se 
poate admite ca unii din locuitorii 
comunei să stea de o parte, să pri
vească . Ia oaspeții satului cum le 
string recolta de pe cimp ?

Constantin BORDEIANU 
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

trei contabili

mirare deci că 
din cele 476 ha 
se recoltaseră

ne-am referit

lui postului de miliție. Marin Co- 
manduru. nici multe alte soții. Iar 
dacă exemplele bune nu vin de la 
oamenii de conducere ai comunei...

Datorită neparticipării la muncă a 
tuturor forțelor, nu s-au putut re
colta decit 18 tone de roșii la hectar 
în loc de 23. cit prevedea planul, di
ferența fiind încă în cîmp. Iar dacă

sîmbătă șl duminică, vor avea loc 
patru nunți.

„Bine, dar restaurantul este des
chis doar’ între orele 18 și 22". 
„Cică ar avea aprobare". „De la 
cine ?“. Dar primarul nu știe răs
punsul și se miră și el. „De . ce nu 
i-ați rugat totuși să amine nunțile 
cu o săptămînă-două, pînă se termină

Dacă soția secretarului de partid
nu participă la lucru, 

cum să participe celelalte soții?
• Primarul oficiază, chiar în aceste zile, căsătorii în loc să „oficieze" 
organizarea lucrărilor, foarte mult rămase în urmă • La o petrecere 

care nu era cea a încheierii culesului

te președintele. Sînt toți la coopera
ție, la TAROM, la fabricile de me
zeluri și brînzeturL iar soțiile și per
sonalul casnic n-au putut fi mobili
zați".

La sediul cooperativei agricole 
contabila Cecilia Stan, cu evidenta în 
față, ne confirmă cele spuse de pre
ședinte. Nu există in evidenta nor
melor convenționale, deci a muncii, 
nici Victoria Zlotea. soția secretarului 
comitetului comunal de partid, nici 
Elena Gîrțu, soția contabilului șef al 
cooperativei agricole, nici soția șefu-

ar fi participat la lucru toată 
suflarea satului, care numără 8 600 
de locuitori, pînă acum s-ar fi în
cheiat de mult recoltatul tuturor cul
turilor, recunoaște președintele coo
perativei agricole.

Revenim la consiliul popular, dar 
situația cu lucrările agricole s-a ră
tăcit de data aceasta printre _hîrtiile 
stării civile, pentru că exact cu 
cîteva minute mai înainte tovarășul 
Mircea Zlotea oficiase o căsătorie. 
Nunta va avea loc sîmbătă, la res
taurantul din localitate, în total,

recoltatul, că n-o fi foc ?“ „Eu i-am 
rugat, dar eu am zis, eu am auzit".

Să urăm, după tradiție, tinerelor 
perechi „casă de piatră" și fericire 1 
Dar, ne întrebăm, n-ar mai fi rămas 
timp, tot restul toamnei, pentru 
nunți ? Se știe că e în tradiția ță
ranilor noștri să-și țină nunțile după 
ce și-au văzut toate treburile rîn- 
duite, recolta în hambar, cimpul 
curățat și pregătit. Patru nunți, în
tr-un sat, într-o singură zi. nu-s de 
colea. Sute și sute de oameni vor 
petrece... ca la nuntă. Cu ce fel de

chef dacă treburile satului au rămas 
împotmolite ?

„Dar în cazul celor care fără mo
tiv nu participă la lucru, de ce n-ati 
aplicat legea ?“ „Am mers din casă-n 
casă, le-am zis de la obraz...".

Le-ați zis „de la obraz", tovarășe 
Zlotea ? Dar ați uitat că soția dum
neavoastră • se află în aceeași. si
tuație ?

„Ce forță de muncă neangajată 
are localitatea ?“. „Păi, sint peste 
250—300 de soții ale personalului de 
la aeroport, apoi personalul sezonier 
de la TAROM, că acum s-a închis 
traficul...". „Pentru duminică, ați 
organizat vreo acțiune mai mare la 
recoltatul și transportul porumbu
lui ?“. „Da. ne-au anunțat că vin din 
Constanta 560 de tovarăși de la patru 
întreprinderi care vor lucra la I.A.S. 
și 20 de autocamioane de la T.C.L., 
plus încă 10 mașini de la I.C.H.".

Intre timp s-a găsit situația ope
rativă. La C.A.P.. din 810 hectare cu 
porumb s-au recoltat 390. iar la 
I.A.S., din 2 065 hectare doar 950 
hectare.

La plecare, descoperim în restau-' 
rantul TAROM din localitate o mare 
petrecere. Citeva zeci de persoane 
sărbătoreau încheierea sezonului tu
ristic. Responsabilul unității, Dumitru 
Gulea, foarte vesel, promite că de 
miine, în formația în care se află 
acum la chef, se vor duce la culesul 
porumbului. Vor merge cu autocamio
nul lor. care se afla, drept argument, 
chiar la scara din spatele restauran
tului, pregătit gata.

Argumentele însă ar trebui să fie 
în mina comitetului comunal de par
tid și a consiliului popular comunal, 
organe care au fost învestite de lege 
cu toate atributele necesare de a-i 
convinge și mobiliza la muncă pe toți 
locuitorii.

Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"

Ajutor, nu mai putem 
de lene!

La sediul cooperativei agricole 
Cîmpineanca, din județul Vrancea, la 
orele dimineții, întregul personal teh- 
nico-administrativ, cadrele de con
ducere muncesc de zor. Se'întocmesc 
hîrtii, se completează grafice. Atmos
feră calmă, chiar foarte calmă. Nu 
e posibilă, astfel, altă concluzie de
cît aceea că aici ne aflăm in mo
mentul bilanțului de campanie. De 
aceea am vrea să aflăm amănunte 
despre acest bilanț... Dar — vai ! — 
nici vorbă de bilanț. Din 207 hectare 
cu porumb s-au recoltat doar 50. Mai 
sînt struguri de cules de pe 40 de 
hectare. Pe 200 de hectare încă nu 
se poate insămînța pentru că nu s-a 
arat, și nu se poate ara pentru că 
nu s-au tăiat cocenii, și nu se pot 
tăia cocenii pentru că nu s-a cules 
tot porumbul. Din 800 de tone de fu
raje s-au însilozat doar 200.

Și atunci ce fac acolo, în birouri, 
toți cei care acum ar fi trebuit să 
se afle pe cîmp ? Nu-i greu de aflat. 
O întrebare și iată răspunsul : „Păi, 
se organizează munca pentru astăzi 1“ 
„La ora asta ? Acuși e amiaza".

Bine — am zis noi — poate că au 
făcut de aici, în sfirșit, o mobilizare 
a unor mari forțe care se cer orga
nizate cu migală... Dar, nu. Florică 
Boboc, președintele C.A.P., încercînd 
să motiveze grava lor rămînere în 
urmă, ne spune textual că „în pre
zent comuna nu dispune de forțe de 
muncă în măsură să facă față cerin
țelor". Și ne arată că in ziua prece
dentă au participat la muncă fix 241 
de cooperatori...

Dar în evidențe figurează, ca mem

bre ale cooperativei, 800 de familii. 
Ne interesăm și aflăm că in afară 
de cooperatori mai există în sat și 
citeva sute de angajați ai altor uni
tăți economice și administrative. Fa
cem socoteala că, măcar pentru aceste 
cîteva zile de mare urgență pentru 
soarta recoltelor, ar fi putut să se 
afle la cîmp, la transporturi, un nu
măr considerabil de oameni.

Ei, în sfirșit, zicem noi, poate că 
toată această forță va fi mobilizată 
duminică — zi decisivă pentru în
cheierea campaniei (mai cu seamă 
că președintele se arătase optimist 
cu privire la termenul de 15 octom
brie). Deci, întrebăm : „Cîți oameni 
din sat vor ieși duminică la mun
că ?“ Răspunsul ne-a uluit, pur și 
simplu :

— 100 de cooperatori și 40 de lu
crători din alte sectoare.

— Și cu 140 de oameni vreți să în- 
cheiați atita amar de lucrări ?

— A. nu. Păi ne vor veni de Ia 
Focșani 1 400 de angajați și elevi.

Asta era !
Deci ei, conducerea cooperativei, 

pot să-și piardă vremea liniștiți prin 
birouri, mulți locuitori ai satului pot 
să-și piardă și ei vremea pe acasă: 
au cerut ajutor de la oraș.

Se cuvine să ne adresăm conduce
rii organizației de partid a comunei 
cu o întrebare, poate nu tocmai co
modă : dumneavoastră cu ce vă ocu
pați ? Pe unde v-ați uitat răspunde
rile ?

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii"
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FORȚA REVENIRII LA VIAȚĂ... 

este forța morală a unui colectiv care iese 
învingător în lupta cu inerția

FIȘIER SOCIAL

Scrisoare din cîmpie

Lucrurile nu mergeau 
tocmai bine in fabrică. Pla
nul se îndeplinea anevoie, 
tehnologiile ..înghețaseră" 
la un stadiu din urmă cu 
20 de ani, nici o idee nouă 
nu izbutea să răzbată prin 
crusta de inerție si como
ditate a unora. O atmosfe
ră de „împăcare" din car
tea cîtorva, de nemulțu
mire din partea celor mai 
multi se instalase m viata 
acestui colectiv. Ceea ce a 
determinat, in cele din 
urmă, o intervenție hotări- 
tă a comitetului județean 
de partid. Se părea însă că 
doar măsurile administra
tive nu erau de ajuns (fu
sese, in parte, schimbată 
conducerea întreprinderii) : 
poate cea mai grea opera
ție era modificarea unor 
mentalități, spulberarea 
unor obișnuințe.

Misiunea aceasta a reve
nit organizației de partid.

dii rudimentare). Poate că 
studiul cu pricina nu era 
cel mai perfect, oricum el 
propunea multe soluții 
bune, ușor de realizat, cu 
cheltuieli puține și cu pre
misa unor reale îmbunătă
țiri. în dezbateri, studiul 
fusese întregit cu idei noi. 
Râminea doar să fie apro
bat. Și tocmai aici s-a pro
dus surpriza. Cîțiva s-au 
declarat categoric împotri
vă. Li s-a cerut să argu
menteze. Argumentele lor 
nu prea erau argumente, 
mai mult o bîlbiială de 
neînțeles...

„Am rămas descumpănit 
— istorisește Victor Iancu. 
Și-atunci, m-am uitat mai 
atent. Cine erau aceștia ? 
Tocmai cei care ar fi ur
mat să-și asume responsa
bilități concrete pentru re
alizarea noului sistem. De 
la mecanicul șef, de la 
transporturi... Era limpede,

VASILE SIMION :
„Munca adevărată schimbă și dispoziția și starea mo

rală a omului"

A fost trimis aici, la între
prinderea de prelucrare a 
peștelui din Tulcea, un ac
tivist al comitetului jude
țean, cu sarcina de a înde
plini, un timp nedetermi
nat, funcția de secretai- al 
comitetului de partid. El, 
Victor Iancu, mai lucrase 
cîndva în întreprindere, dar 
acum, colectivul de aici 
era, pentru el. de nerecu
noscut. „Prima și cea mai 
gravă neregulă — indisci
plina, dezordinea. Am dis
cutat In comitetul de par
tid și încet, încet s-au dez
văluit cauzele. între ele, 
faptul că oamenii nu se 
simțeau implicați în viața 
și în destinul fabricii. Nu 
erau niciodată consultați, 
părerile lor nu contau și 
atunci, cu timpul, au căpă
tat sentimentul că sînt sim
pli exerutanți... Cu asta am 
și început. Am organizat 
adunări în care să-și spu
nă fiecare părerea despre 
munca lor. despre fabrică, 
despre tot. Timide la înce
put, sugestiile, propunerile, 
dezbaterile au devenit in 
scurt timp o metodă cu
rentă.- Cu atit mai eficien
tă cu cît propunerile au în
ceput să fie aplicata..."

într-una din aceste șe
dințe „si-a dat arama pe 
fată“ o mentalitate ce prin
sese rădăcini adinei la unii 
dintre oamenii cu respon
sabilități tehnice și admi
nistrative. Și care se afla 
la temelia multora dintre 
situațiile stranii ce dăinuiau 
în activitatea fabricii. Se 
întocmise un studiu pentru 
optimizarea transportului 
uzinal (rămas, pină atunci, 
ca si alte tehnologii, la sta

comoditatea și spiritul lor 
rutinier ajunseseră la forme 
atit de grave incit respin
geau direct, fără argumen
te și fără jenă, tot ce ar fi 
putut să intervină nou în 
munca lor și să-i facă să 
pună osul la treabă. Chiar 
dacă această atitudine era 
fățiș împotriva intereselor 
întregii colectivități. Am 
înțeles atunci < intr-o data 
de ce atîta amar de ani 
aici nu se produsese nici 
cea mai mică schimbare, 
ideea progresului tehnic 
rămăsese o vofbâ mare ve
hiculată cu ipocrizie prin

ședințe, dar subminată și 
spulberată sistematic prin 
atitudinea retrogradă cea 
mai directă. Am socotit că 
lucrurile sînt prea grave ca 
să trecem cu ușurință peste 
ele. în fond, aici era. cum 
se spune*  buba. Am discu
tat și acolo, în ședința a- 
ceea de sindicat, dar am 
mers și mai departe si, in 
prima adunare generală de 
partid, am pus în dezbate
re aceste mentalități. A 
fost începutul unui profund 
proces de conștiință. Parcă 
treziti la realitate, oamenii 
descopereau mereu alte as
pecte ale ravagiilor pe care 
le produseseră în munca 
lor delăsarea și comodita
tea unora, spiritul închistat 
in rutină al altora..."

Multă vreme, cînd Între
prinderea nu izbutea să-și 
îndeplinească planul de 
producție, vina era arunca
tă asupra furnizorilor de 
materie primă. O motivare 
comodă care a dat multă 
bătaie de cap si centralei 
și care a perpetuat o arti
ficială stare de conflict cu... 
pescuitul oceanic. Foarte 
adevărat că flota noastră 
de pescuit oceanic nu izbu
tea totdeauna să-i trimită 
fabricii sortimentele de 
pește (unul și unul ’.) pe 
care le pretindea. Cantități 
veneau suficiente, dar fa
brica le respingea mereu, 
în discuțiile de acum, mun
citorii și-au amintit că nu 
o dată ei propuseseră să 
fie schimbate unele tehno
logii și' astfel să poată fi 
prelucrate și alte sortimen
te de materie primă. Ideea 
insă fusese sistematic res
pinsă. Ea presupunea o 
schimbare, bătaie de cap... 
Idei tehnice valoroase, is
cate din neastimpărul cî
torva mecanici si tehnicieni 
inventivi fuseseră, rind pe 
rind, îngropate. Dublu e- 
fect negativ : 1. respecti
vele mașini ■ sau instalații 
au lipsit producția de a- 
portul lor : 2. erau strangu
late din fașă preocuparea 
pentru idei noi, îndemnul 
spre creația tehnică pro
prie.

Discut cu Nicolae Cara- 
vela, un bâtrin mecanic, in
ventator, unul dintre acei 
meșteri inimoși, obisnuiți 
cu zborul inalt al gindului 
inovator. Vorbește însufle
țit : „Poate v-a poves
tit tovarășul secretar, că 
era și dînsul acolo, ce 
s-a întimplat odată... Toc
mai făceam probele unei 
mașini noi, concepute de 
mine, care urma să schim
be o foarte importantă teh
nologie. Lucram eu. alți 
cîțiva mecanici, tovarășul 
secretar Iancu ședea lingă

SANDU CHIRACU :
„Omului trebuie să-i dai încredere în forțele lui"

NICOLAE DUMITRACHE :
„Totul se schimbă cînd dispare indiferența"

noi, nerăbdător să vadă 
cum o să funcționeze ma
șina. Treceau pe lingă noi 
tehnologii și parcă nici nu 
ne vedeau. Tovarășul Iancu 
l-a prins atunci pe unul de 
mină : -Tovarășe tehnolog, 
chiar nu te interesează 
deloc mașina asta ? Doar e 
de resortul dumitale I». La 
care el a răspuns flegma
tic : -Cmd s-o termina o 
să vedem și noi ce scofa
lă a ieșit». Vedeți ? Erau 
supărati că se schimbă ceva 
in fabrică, erau ofensați 
in. iertați-mă, indolența 
lor. Am discutat acum 
intre comuniști și atitudi
nea asta. Lucrurile au fost 
puse la punct. Dar mai este 
incă mult de făcut. Impor
tant e că s-a schimbat at
mosfera, că nu mai tole
răm asemenea manifestări".

O mașină nouă, de im
port, ședea nefolosită. Bă- 
trinul a vrut s-o pună in 
valoare și a chemat un 
tehnolog... Dar tehnologul 
ședea cu miinile in buzu
nare. „Pune mina — i-a zis 
bătrinul — că nici nu muge, 
nici nu împunge !“. Ofen
sat, insul a găsit pretextul 
s-o șteargă de acolo. „Ce 
să facem cu asemenea oa
meni 1. se întreabă acum 
Nicolae Caravela, Să-i pu
nem in discuția colectivu
lui, să-i facem să transpire 
in fața opiniei muncitori
lor. Așa am și făcut, să 
știți, și lucrurile au și în
ceput să se schimbe".

Climatul de exigență, de 
sfărîmare a inerției, de în
tronare a spiritului nova
tor a Început să-și arate 
roadele. De .exemplu, lui 
Caravela i-a fost creată o 
echipă dintre cei mai iscu
siți muncitori din atelierul 
mecanic. Un colectiv de 
creație. ..Vreau — spune 
bătrinul — să adun pe lingă 
mine mai mulți tineri cu 
pșepcupâri de creație teh
nica și, prin ei. să realizăm 
o înnoire, d schimbare la 
față a tehnologiilor. Totul 
sc poate acum. Colectivul 
nostru parcă se naște a 
doua oară".

Cu Vasile Sîmion, meca
nic. secretarul organizației 
de partid din sectorul me
canic : „Ne-am programat 
și realizăm o cotitură ’ in 
munca noastră, în felul de 
a gindi al oamenilor noștri. 
Ne lovim încă de mentali
tăți Înapoiate, de împotri
viri față de nou. Unii 
spun : -Dacă am, muncit 
așa 20 de ani. de ce să 
muncim acum altfel ?» 
Pentru că trebuie să mun
cim mai bine, mai eficient. 
Trebuie să ușurăm munca 
sutelor de femei din halele

de prelucrare. Dacă putem 
să facem ceva mai bun, 
cum să nu facem ? Am în
ceput să realizăm mecani
zări după idei care zăcuse
ră nefolosite. Tot mai 
multi' ințeleg acum necesi
tatea acestor acțiuni și ne 
sprijină, se înscriu in acest 
proces... Și declară că 
acum șe simt mult mai 
bine, că incep să trăiască 
cu adevărat. Munca adevă
rată schimbă și uispozitia 
și starea morală a omului".

Un fel nou de a ginai 1 
Nou pare acum • pentru 
acești oameni care au re
descoperit valoarea clima
tului muncii autentice, cli
matul unor raporturi co
muniste de muncă. „Ani 
de zile spusesem mereu că 
ne' trebuie spații acoperite 
pentru tabla de ambalaj, 
adusă din import. Că pier
dem cantități imense dacă / 
o ținem afară. Eu spu
neam. eu auzeam. «De asta 
ne arde nouă ?». mi se zi
cea. Iată că acum se poate. 
Cu forțele intreprinderii, 
iată că s-a construit o ma
gazie specială. E aproape 
gata. A fost de ajuns să 
cerem ajutorul oamenilor 
și au sărit cu zecile și su
tele ca să facem ceva pen
tru binele fabricii. Totul 
se schimbă cînd se schim
bă b mentalitate, cind dis
par indiferența și inerția" 
(Nicolae Dumitrache, șeful 
secției ambalaje metalice).

,.O matriță pentru o ma
șină de făcut cutii o cum
păram, de la Sibiu, cu pre
țul unui, automobil. 70 000 
de lei. Am zis că o puteam 
face și aici. Mi s-a zis să 
stau -cuminte». Acuma am 
văzut că nu e cazul să mai 
stau cuminte și-, cum ve
deți, facem aici, in atelie
rul nostru, matrițe foarte 
bune. omului trebuie
să-i dai încredere in forțele 
lui și să-l ajuți cind vrea 
să facă ceva care să-i adu
că și lui o mindrie" (Sandu 
Cliiracu, mecanic).

Un suflu nou a schimbat 
întreaga atmosferă. Doar 
in citeva luni întregul me
canism al muncii s-a dez
morțit, a pornit să funcțio
neze normal. Oamenii 
și-au ridicat privirile către 
performanțe la care nu în
drăzniseră să se gindească. 
Forța acestei treziri la via
ță — climatul comunist al 
luptei cu inerția, cu imobi
lismul comodității, cu lîn- 
cezeala morală. Să le urăm 
acestor oameni, in conti
nuare, succes deplin.

Mihai CARANFIL

Odată cu șutul lui Haan, 
reluat prin telerecording 
pe ecranul albastru, a bă
tut și pumnul destinului 
în poarta vieții lui Marcel 
S» Mingea expediată ea 
din tun de gheata jucă
torului olandez se mai le
găna in plasa porții echi
pei vest-germane. cind ușa 
apartamentului in care se 
afla Marcel fu zgilțiită 
pentru a doua oară de bu
buituri nervoase. Era unu 
la unu in meciul Olanda— 
R.F.G. desfășurat la anti
pod și tinărul brașovean 
făcea, in fața televizorului, 
fel de fel de pronosticuri, 
cu prietenul său, privind 
desfășurarea El Mundialu- 
lui, fără să-și închipuie că 
adevăratul și cel mai im
portant pronostic pentru el 
se afla la patru-cinci me
tri distantă.

— Parcă bate cineva la 
ușă. Ia vezi, cine e I

Era... socrul lui. Viitorul 
lui socru.

Pină să înceapă meciul, 
ba chiar pină la prima 
egalare, lui Marcel S. nici 
prin gind nu-i trecea că 
II așteaptă atit de repede 
o însurătoare. Ce-i mai 
ciudat e că nici viitoarea 
mireasă nu se gindea la 
așa ceva. întimplarea pe 
care v-o relatăm nu este, 
cum s-ar putea bănui, o 
istorioară erotică, al cărei 
cavaler a fost luat din

scurt și dus la starea civi
lă. deși seamănă teribil 
cu așa ceva. între tineri 
nu se întimplase nimic. 
Abia x se văzuseră. Fetei 
nici nu-i plăcea Marcel, 
iar băiatul, dacă l-ai fi pus 
să-și recunoască mireasa 
dintr-un grup mai mare de 

.20 de fete, aproape sigur 
ar fi confundat-o.

„Am cunoscut-o in luna 
iunie 1978, intimplător. in- 
tr-un autobuz de călători 
și. dintr-o simplă discuție, 
ea fiind cu o prietenă, a 
acceptat să meargă la 

' prietenul cu care mă 
aflam, să ascultăm muzi
că. Foarte cuminți, am as
cultat citeva benzi, am 
băut cafele, iar țind s-a 
făcut tirziu m-a rugat s-o 
conduc acasă, ca să nu o 
certe mama ei. De bună 
credință, am acceptat. Pes-. 
te vreo două săptămîm, 
in timp ce- mă aflam la 
același prieten, numit San
du, pe strada Saturn și ne 
uitam la televizor (țin 
minte că era meciul Olan
da—R.F.G. și Olanda toc
mai egalase), ne-am trezit 
din nou cu ea, cu tatăl ei 
și cu incă un cetățean. 
Ne-a luat repede, ne-a le
gitimat. și-a dat fel de fel 
de calități și m-a pus să 
dau o declarație că dacă 
n-o iau în căsătorie pe 
fiica lui „pușcăria mă mă
nincă".

...De din vale de Ro
vine... Aș fi preferat 
ca în loc de cuvinte, 
scrisoarea mea de-aici, 
din Cimpia Teleorma
nului, sa conțină de
sene și culori. Sînt 
formidabili colegii mei 
de campanie! Au niș
te chipuri care te-n- 
deamnă tot timpul să 
le imortalizezi. Ei chiar 
s-au oferit să adune 
și norma mea de po
rumb și pe mine să 
mă decreteze ..pictorul 
oficial al campaniei a- 
gricole de toamnă 
1979“. Bine-nțeles că 
n-am primit. O să am 
destul timp de pictat. 
Acum dacă am venit 
la cules ele porumb, 
musai să culeg. Mai 
ales că-mi și place. 
Să ne vezi dimineața, 
năpusti ndu-ne, oștire 
in blue-jeans, asupra 
uriașilor știuleți ! Tem
peratura se apropie de 
gradul maximei luci
dități, dar noi cintărn 
de mama focului ca 
să ne-ncălzim. Păcat 
că n-avem un magne
tofon. Am fi putut 
stringe niște perle ne
maipomenite pentru 
un „jurnal de campa
nie". Aici să vezi re
pertoriu ! Cred că 
n-ar fi lipsită de in
teres chiar o transmi
sie TV. In direct. Mu
zica intr-un perfect 
sincronism cu munca. 
Păcat că nu ești și tu 
cu noi. Cu glasul tău 
de aur ai fi vedeta 
timpului. Țăranii de 
pe-aici sint niște mari 
melomani. Să nu crezi 
că apreciază doar ba
ladele, doar muzica 
populară. Unii dintre 
ei cultivă chiar muzi
ca mai pretențioasă. 
In timpul Festivalului 
Enescu, unul ne-a și 
spus, mai in glumă, 
mai in serios : — v-aș 
lăsa, neică, pe dum
neavoastră, să mai în

curcați și cantionu- 
ăsta că eu m-aș duce 
acasă, li dă pe japo
nezi la televizor. N-aș 
vrea să-i scap.

— Păi pe noi crezi 
că. nu ne interesează ?

— Zisei că poate 
sinteți sătui de-alde 
astea. Că ce e mai 
frumos ca natura 
Aer nepoluat. Facem 
și noi un schimb de 
experiență...

Ne-ncerca, fără în
doială. Nu făcea par
te din categoria țăra
nilor care stau pe 
marginea șanțului, pe 
la bufet ori la televi
zor și glumesc pe sea
ma studenților care-au 
venit să le culeagă po
rumbul. Dar pe unde
va, de, om și el, sim
țea o anumită satis
facție să ne vadă aco
lo. cot la cot cu ei și 
nu umbllnd creanga 
pe bulevarde. Cum iși 
mai închipuie riiulți 
că fac tinerii de pe la 
oraș.

Pictura e și ea ' la 
mare preț pe-aici. Por
tretul mai cu seamă. 
Niște naturi moarte 
cu dovleci și struguri 
n-au prea fost băgate 
in seamă. Nu le-avem 
noi aici ? Vii și natu
rale. Ce să le mai pui 
și pe pereți ? Cu por
tretul e altceva. Dacă 
se recunosc mai cu 
seamă. Toți vor să le 
faci chipul. Cit mai 
exact. Desenele sint 
evaluate foarte prompt 
și generos in produse. 
Colegii mei preferă 
mustul ca moneda de 
schimb. Must cu car
tofi copți. Niște săpu
nuri cit purceii. A- 
prindem in fiecare 
seară cite un foc hai
ducesc și coacem ba- 
robule, cum spune un 
coleg de la Filologie. 
Poet al roadelor. Ca 
Hesiod și Ion Pillat. 
Dealtfel e cam greu

să nu devii poet intre 
atitea arome și culori. 
E nemaipomenit să 
observi cum se lumi
nează pămîntul sub 
reflectorul uriaș al 
soarelui și apoi seara 
cum reintră aproape 
sfios in conul de um
bră și de vis. In va
canță am să revin 
cu șevaletul pe-aici. 
Mi-am ales niște lo
curi pe care aș vrea 
neapărat să le trec 
pe-o pinză. Acum caut 
să fac schițe. Cit pot 
de multe. Toate pau
zele la asta le folo
sesc. E grozav să simți 
cum foșnește pămîn
tul, să-i asculți respi
rația de uriaș, să-i 
ghicești parf unturile. 
De struguri, de ismă 
creață, de pepene, de 
iepure, de vulpe și de 
porumbe negre.

Acum miroase a ză
padă. Probabil c-a 
nins pe undeva pe la 
munte. Noi ne-am a- 
dunat cu toții in dor
mitor. Sint vreo 30 de 
paturi. Pină pe la 
miezul nopții paturile 
sînt tot atitea scene 
de spectacol improvi
zate ad-hoc. Nu lip
sește nici un gen artis
tic. De la teatru, bri
gadă, muzică folk 
pină la poezie și pan
tomimi. După stinge
re începe partea tare 
a programului. Intră 
acum in acțiune au
torii de farse, poves
titorii de anecdote, 
don juanii care-și dea
pănă amintirile.

Cind o să ne-ntil- 
nim poate am să-ți 
dau mai multe amă
nunte. Pină atunci, 
de-aici. De din vale 
de Rovine, te sărută 
un viitor pictor al 
cîmpiei și al ochilor 
tăi.

Constantin VIȘAN

Conceptul de reclamagiu
Făcusem greșeala să 

formez numărul unei 
instituții la ora șapte 
și jumătate. Știam că 
programul începe la 
opt, dar „diavolul" 
m-a împins să încerc 
cu o jumătate de 
ceas mai devreme, să 
vedem ce-o fi. Ce să 
fie ? Am risipit o im
pulsie șl am deran
jat-o pe îngrijitoare, 
făcind-o să răcnească 
in receptor de mi-a 
trecut pină și gripa :

— Nu știți că pro
gramul începe la opt Tt 
Mă mir că nu sunați 
de la cinci dimineața !

Trane receptorul.
M-am așezat cit am 

putut de strimb ca sa 
cuget drept ; care să 
fie latura dominantă 
in comportamentul (a- 
parent) contradictoriu' 
al acestei voci care a 
răspuns la telefon ? 
Faptul că a folosit plu
ralul de reverență m-a 
flatat pină la lacrimi, 
faptul că a țipat ca un 
majur de pe timpuri 
m-a făcut să-mi fie 
rușine ca știu să for
mez un număr de te
lefon. Era o asemenea 
discordanță intre gra
matica politicoasă și 
tonul de repezire defi
nitivi, incit nu știam 
cum mă tratează : cu 
stimă sau cu agasare ?

Dilema a durat cit 
a durat, prinzindu-mă 
cu treburi. Peste cite
va ore, un incident 
..plăcut", a făcut lu
mină in cauză. Eram 
la o altă instituție, pri

mit numai cu surisuri 
de o funcționară de ca
binet. Flecărind în aș
teptare, m-am intere
sat dacă bărbatul pe 
care-l văzusem pe cu
loar, lingă ușă, ar 
putea aștepta la ace
eași persoană.

— Aș ! Trebuie să 
fie vreun reclamagiu
— mi-a răspuns, tot 
atit de amabil ca pină 
atunci, funcționara.

Pe loc, am înțeles-o 
pe interlocutoarea de 
dimineață. Nu era nici 
9 contradicție în rosti
rea ei. Nu folosise plu
ralul ca semn de re
verență. Vorbise la 
plural deoarece se 
războise prin mine cu 
o categorie întreagă 
de „incomozi" ; „indi
vizii" de dincolo de 
ghișeu. Treaba dinsei 
este menținerea „cu
rățeniei", nu rezolvarea 
solicitărilor, dar se mo
lipsise de la alții de 
acest mod aproape 
sigur — tonul răstit
— de a paraliza pe 
cei care „deranjează".

Nu susțin că ar fi 
un fenomen. Cunosc 
destui oameni ai mun
cii cu hârtiile care răs
pund cu răbdare și 
bună cuviință numero
șilor cetățeni care a- 
pelează la ei. Privind 
de sus in jos, pină la 
un anumit nivel ierar
hic, respectul și solici
tudinea față de cetă
țeanul petiționar au 
devenit reguli, practic 
fără abatere. Aceeași 
atitudine se întîlneșțe

și mai jos, dar acolo 
parfumul surisului de 
serviciu se mai ames
tecă uneori și cu adieri 
de mucegai de prin 
ungherele incompeten
ței și comodității. A- 
colo unde timpul are 
alt preț (dacă nu vin 
„reclamagii" se poate 
termina in bune con
diții schimbul de ex
periență pe tema „cum 
a. fost ieri la ștrand și 
cum o să fie mîine", 
se poate încheia asi
milarea unui nou . re
per de pulover), acolo, 
printre funcționarii o- 
perativi și îndatoritori, 
mai există și unii 
bolnavi de adversitate 
apriorică față de soli
citant. Cine-o fi, ce-o 
vrea, cine-o veni, in 
ochii lor apare cu 
unul și același chip : 
„reclamagii d-ăștia".

Nu contest că există 
și reclamagii. Dar fie 
că omul are dreptate, 
fie ca n-are, fie că pe
tiționarul e siciitor sau 
nu e, dumnealor, oa
menii muncii din sec
toarele de relații cu 
publicul, din aceasta 
maniacă o piine. Pen
tru asta tint retribuițl. 
Ca să-i asculte și. dacă 
au dreptate, să rezolve 
„reclamagiilor" ceea ce 
ei reclamă, sesizanți- 
lor ceea ce ei sesi
zează, opinenților ceea 
ce opinează și propu
nătorilor ceea ce ei 
propun.

A. SERGIU
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Maxima 
sinceritate

Observasem cu emoție că acela 
pe care-l căutam semăna foarte » 
mult cu un coleg de-al meu de 
școală, un băiat care nu suferea, 
in ruptul capului, să i se facă 
vreun reproș. Nici chiar atunci 
cind, din intimplare, mingea 
sărise din piciorul său in geamul 
clasei și nici cmd, lipsind citeva 
zile nemotivat, ticnise cu lecțiile 
total nepregătite. Acela pe 
care-l căutam să-i iau un inter
viu și care semăna, cum spun, 
cu fostul meu coleg de școală, 
era șef de sector pe un șantier 
— firește, om cu pregătire, se
rios, ambițios, dar șantierul 
mergea cam prost. Și se auzea 
că unele cauze țineau și de per
soana lui. L-am întrebat cu o 
voce cit se poate de calmă și, 
firește, cît se poate de priete
noasă fiindcă, așa cum spuneam, 
semăna foarte mult cu fostul 
meu coleg de școală :

— Cum ați reacționa dacă ați 
fi criticat ?

Și mi-a răspuns, proiectin- 
du-mi foarte exact in minte pe 
fostul meu coleg de școală de
venit șef de sector pe un șan
tier :

— In nici un fel. Nu plec 
urechea la calomnii.

Micul singuratic
A intrat sfios și numai după 

insistențe s-a așezat pe o jumă
tate de. scaun și mult mai tirziu, 
cotropit de oboseală, s-a intins 
pe canapea.

Apoi venea adesea, spunindu-i 
gazdei, femeie tinără, cit de in
teresante sint intimplările vieții 
sale sau cerindu-și voie să bea 
un pahar cu vin. înflăcărat, s-a 
mutat acolo și a cerut-o de soție. 
Era singur, nu-i mai trebuiau 
coclaurile și ea i-a ascultat toate 
gindurile ca pe cea mai liniștită 
și mai plăcută melodie. O să 
aibă, in sfirșit, o familie, și nu 
oricum, o familie, fericită, poale 
chiar cea mai fericită de pe pă- 
mint. Și și-a adus mobila, cu un 
cuier de sirmâ și bocancii de 
schi cu care colindase, iarna, 
ripile. N-are altceva, n-a putut 
face nimic. Asta i-a fost soarta, 
nu l-a înțeles nimeni, dar acum 
totul strălucește.

N-a trecut însă multă vreme 
și i-a spus gazdei că ar fi timpul 
să-și găsească o altă casă. Nu 
el, ci ea.

El voia să rămină acolo singur.
Vasile BARAN

Fără cuvinte

Pripita descindere nu 
avea absolut nici o mo
tivație, nici măcar prin 
optica celor mai puri
tane concepții. Nuanța 
simplifică dar nu schimbă 
fondul celor întimplate. 
întrebările sint : Consti
tuie aceasta un mod de a 
racola pe viitorul ginere ?

incintat. Marcel S. s-a lă
sat dus. in două săptămini, 
la funcționarul cu eșarfă. 
De ce, dacă n-avea nimic 
pe conștiință ? Pentru că 
intempestivul tată. întîm- 
plător sau nu. dăduse pes
te un tip de băiat deosebit 
de timid și ascultător, unul 
dintre aceia despre care

urmă ce-o mai fi, ce-o mai 
ieși.

Viitura inițiativei mari
tale i-a cuprins și pe alții. 
Iată ce vor declara soții B„ 
aleși tot atit de intimplă
tor ca nași ai evenimentu
lui ce urma să se producă. 
(Declarație făcută la tri
bunal, deoarece căsnicia cu

trecere, s-a Închiriat salo
nul universității, a fost 
tocmită formația Gigi 
Cloșcă, s-au cheltuit • — 
într-o opinie — 7 373- lei.

Așadar, preocupat. in 
felul lui. de viitorul copi
lei. tatăl acestei fete de 17 
ani (avînd toată tinerețeadn 
față) a prins, intr-un mo-

LA ORIZONT—UN GINERE!
Despre un caz cum rar se întîlneșie, care demonstrează, incă o dată, că familia nu 
poate fi intemeiată decit pe dragoste, stimă, cunoaștere și încredere reciprocă

Așa se întemeiază o căs
nicie ? Ce sorti de vitalita
te avea o iubire îndemnată 
cu sulița in coaste ?

Orice om cu simțul rea
lității va spune că maria
jul nici nu s-a putut în
cheia pe simplul motiv că, 
dacă o parte forța pe 
pedala exaltării, băiatul 
n-avea decit să refuze, să 
arate politicos ușa și să 
privească mai departe me
ciul la televizor. Ca un 
făcut, incidentul nu s-a în
cheiat astfel, oferind un 
caz pe care să se studieze 
întrebările enunțate. Sur
prins, timorat, uluit, apoi 
indiferent, la urmă ușor

se spune că e „ca o dom
nișoară". Muncitor corect 
la întreprinderea de auto
camioane, plecat de ado
lescent de pe meleagurile 
natale, cam sătul de sta
giul „la burlaci", adică în 
căminul de nefamiliști, re- 
ceptionind de-a valma 
amenințări și promisiuni, 
fiere și miere, întelegind 
că a fost ales pentru că 
el merită, cu mirajul unei 
vile la Covasna și-al unui 
apartament in Brașov con- 
trapus spectrului unei în
scenări judiciare și-al unor 
neplăceri pe viată, tinărul 
a acceptat mai intii discu
ția, apoi analizele și la

viteza luminii a determi
nat o jerbă întreagă de li
tigii și de judecăți : intre 
socru și ginere, între mire 
și .mireasă, intre nași, mire, 
socru și mireasă). Declara
ția : „In fapt locuim pe 
aceeași scară cu familia V. 
Am fost rugați stăruitor 
de aceștia să-i cununăm 
fiica. N-aveau bani șl 
ne-au rugat să-i împrumu
tăm pină în noaptea 
nunții".

Noaptea nunții însă n-a 
mai sosit. Doar cununia la 
starea civilă și, ca urmare 
a ei. o scurtă conviețuire 
a celor doi tineri-. S-au 
lansat invitații pentru pe-

ment de surescitare, un gi
nere cu arcanul. Probabil 
că părintele era confruntat 
cu niscaiva probleme peda
gogice. Era aceasta o solu
ție ? Oare astfel puteau fi 
îndreptate niște greșeli de 
fire sau de educație ? Ce 
viitor avea „metoda" ?

Neagreindu-se reciproc. 
In plus tracasați de izbuc
nirile părintelui care acum 
le era și colocatar, tinerii 
n-au conviețuit nici pjnă la 
serbarea nuntii. Desmeti- 
ciți, după surîsul formal de 
la starea civilă, tinăra și-a 
invitat soțul să-și ia tălpă
șița pentru că ea nu-1 sy- 
ieră. Bărbatul (era să

scriem „băiatul") a mai 
avut citeva zile răbdare, 
dar, după ce paharul umi
lințelor s-a umplut, a ple
cat irevocabil. Cu atit .mai 
surprins a fost, după intro
ducerea divorțului, cînd a 
început să primească, de 
la aceea care îl repudiase, 
scrisori oarecum tandre, de 
iertare și ispășire : „Mar
cele, dacă te împaci cu 
mine îți dau cuvintul meu 
de onoare și de serios să 
vezi’ce fată de casă am să 
fiu. De spălat știu, de 
călcat știu, de mincare mai 
puțin, dar am sâ mai invăț. 
Vezi, și dacă nu te împaci 
cu mine, maicâ-mea și 
taică-meu n-or să mă țină, 
pentru că am schimbat bu
letinul și mă cheamă S„ 
nu mă mai cheamă V.. ține 
cont, și apoi, unde să stau 
cu copilul in brațe, Marcele, 
singură și cu copilul ce pot 
să fac

Da ! Iată adevărata mă
sură a nesăbuinței de a 
constitui o familie cu otuz
birul, de a vina cu orice 
preț certificatul portocaliu. 
Lăsind de o parte nota de 
exaltare specifică acestei 
initiative. deznodămintul 
este logic pentru un cămin 
fundamentat pe oricare alt 
motiv decit acela firesc, 
moral și legal .

Nu ne îndoim, Ladislau 
V. a dorit binele fiicei lui. 
Marea lui eroare, din care

sperăm să se tragă cel pu
țin Învățăminte, a fost 
aceea să creadă că, dacă 
uneori in viață iși mai fac 
unii loc dind din coate, cu 
zgomote și energie,- cu tu
peu și stratageme, fericirea 
conjugală poate fi obținută 
prin aceleași metode. Dar 
nu e așa. El a mai' crezut 
că dilemele și problemele 
pedagogice, uneori spinoa
se. pe care le comportă 
creșterea unui copil, a unei 
fete, pot fi aminate și ame
țite pină la virsta marita
lă, după care pui odrasla 
in brațele unuia și cu asta 
ai scăpat de grijă. Calcule
le s-au năruit și incă in- 
tr-un mod nedorit. Căsni
cia a durat o clipă, dar o 
clipă suficient de lungă să 
se nască un copil.

Am vizitat familia V. 
după ce grăbiții părinți 
deveniseră bunici, iar de
rutata fetiță — mamă. O 
undă de calm dar și de 
gravitate domnea in apar
tamentul al cărui mic stă- 
pin -e nevirstnicul Marcu. 
Marcu de la Marcel. Nume 
ales mai mult ca un semn 
suplimentar de identitate 
și mai puțin ca o amintire. 
Cine să-și amintească de 
un menaj pe care nu l-a 
dorit nimeni, mai fugitiv și 
mai derutant decit un zbor 
de fluturi ?

Sergiu ANDON

— Cu orice preț, tot ajung 
la țintă I

Desene de Șt. COCIOABA

Fără cuvinte
Desen de Nic. NICOLAESCU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar și ministru 

federal de externe al R. F. Germania
(Urmare din pag. I)
evoluția situației politice din Europa, 
reliefîndu-se importanța sporirii e- 
forturilor in vederea înfăptuirii pre
vederilor Actului final ai Conferinței 
de la Helsinki, pregătirii temeinice a 
reuniunii de Ia Madrid din 1980. edi
ficării unei securități reale pe conti
nent, dezvoltării unei colaborări ne
îngrădite între statele europene, în
tăririi climatului de încredere. S-a 
considerat că realizarea unei secu
rități trainice pe continentul nostru

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială a vicecancelarului și ministru federal 

de externe al Republicii Federale Germania, 
Hans-Dietrich Genscher, in Republica Socialistă România

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, vicecance
larul și ministru federal de externe 
al Republicii Federale Germania, 
Hans-Dietrich Genscher, a efectuat 
o vizită oficială in România, în zilele 
d' 11 șl 12 octombrie 1979.

3 4 timpul vizitei, președintele Re- 
■L ticii Socialiste România, Nicolae 

■.ișescu, a primit pe ministrul fe- 
d •al de externe, cu care a avut un 
sctiimb de vederi cuprinzător in pro
bleme bilaterale șl internaționale de 
interes oomun.

Vicecancelarul și ministru federal 
de externe a avut, de asemenea, o 
convorbire cu viceprim-ministrul și 
ministru al comerțului exterior și coo
perării economice internaționale. 
Cornel Burtică.

Cei doi miniștri de externe au avut 
convorbiri oficiale în cursul cărora 
au constatat că Declarațiile comune 
semnate cu ocazia vizitelor la nivel 
înalt din 1973 și 1978 s-au dovedit, in 
toate componentele lor, baze temei
nice ale relațiilor între cele două 
state. Ei au examinat noi posibilități 
pentru dezvoltarea în continuare a 
relațiilor bilaterale in concordantă cp 
aceste declarații. De asemenea, ei au 
efectuat un schimb de păreri în pro
bleme internaționale.

Cei doi miniștri de externe au scos 
în evidentă însemnătatea înitîlnirilor 
și convorbirilor la nivel înalt. îndeo
sebi intre președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
și cancelarul federal al Republicii 
Federale Germania. Helmut Schmidt. 
Ei au reafirmat din nou dorința am
belor părți de a folosi pe deplin 
impulsurile date de aceste convor
biri dezvoltării in continuare a 
colaborării bilaterale In toate dome
niile.

Ambele părți au constatat cu sa
tisfacție că volumul schimburilor 
bilaterale de mărfuri a crescut con
tinuu in ultimii ani și că există per
spective favorabile pentru dezvol
tarea continuă a acestor schimburi 
pe baza avantajului reciproc. Ele 
s-au pronunțat pentru intensificarea 
eforturilor in direcția îmbunătățirii 
structurii schimburilor comerciale și 
dezvoltării exporturilor reciproce 
petp.ru ca, în acest fel, să se ajungă 
la d balanță comercială cit mai echi
librată, la un nivel cit mai ridicat 
pos' al.

privire la colaborarea econo
mi . industrială și tehnică, miniștrii 
de .ixterne au examinat stadiul co
lin arii între întreprinderi și orga
nizații din cele două țări. Ei au fost 
de acord că trebuie intensificate 
eforturile pentru realizarea proiecte
lor da cooperare care au fost discu
tate cu prilejul întîlnirii la njvel 
înalt din Ianuarie 1978. Aceasta este 
valabil și pentru recomandările pe 
care le-a făcut Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică. industrială si tehnică la ultima 
sa sesiune din decembrie 1978.

Cei doi miniștri au semnat Acor
dul dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală Ger
mania cu privire la promovarea și

★

Vineri «-au încheiat la București 
convorbirile Oficiale dintre ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, și 
vicecancelarul și ministru federal de 
externe al Republicii Federale Ger
mania. Hans-Dietrich Genscher.

tn timpul convorbirilor, cei doi mi
niștri de externe au examinat o 
sferă largă de probleme privind sta
diul actual și perspectivele relațiilor 
bilaterale, subliniindu-se cu satisfac
ție evoluția favorabilă. în continuă 
creștere, a raporturilor dintre . Româ
nia și R.F. Germania. Totodată, cei 
doi miniștri au exprimat dorința de 
a se acționa pentru extinderea și di
versificarea, în continuare, a conlu
crării româno-vest-germane. pe mul
tiple planuri, în conformitate cu în
țelegerile convenite cu prilejul dia
logului la cel mai inalt nivel de la 
București și Bonn, in interesul celor 
două popoare, al îmbunătățirii și 
dezvoltării raporturilor de cooperare 
și înțelegere intre statele europene.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate, de asemenea, probleme ac
tuale ale vieții internaționale.

După încheierea convorbirilor ofi
ciale, Ștefan Andrei și Hans-Dietrich 
Genscher au semnat Acordul dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Federală Germania cu privire 
la promovarea și garantarea re
ciprocă a investițiilor de capital. 

impune, ca o cerință hotăritoane, tre
cerea la măsuri concrete, eficiente, 
de dezangajare militară, de dezarma
re. și in primul tind de dezarmare 
nucleară, fără de care nu poate fi 
concepută pacea în Europa, în întrea
ga lume.

în același timp, s-a evidențiat ne
cesitatea soluționării prin mijloace 
pașnice a stărilor de încordare și 
conflict care mai dăinuie in diferite 
zone ale globului, instaurării în rela
țiile dintre state a principiilor inde
pendenței și suveranității naționale.

garantarea reciprocă a investițiilor 
de capital. Ei au exprimat convin
gerea că acest Acord este de natură 
să dea un nou impuls dezvoltării 
cooperării între întreprinderi și or
ganizații economice din cele două 
țări.

Ambele părți au remarcat cu sa
tisfacție că colaborarea in domeniile 
cercetării științifice și dezvoltării 
tehnologice a continuat, să se dez
volte cu rezultate bune pe baza 
Acordului bilateral în materie din 
29 iunie 1973 și au reafirmat dorința 
lor de a promova și in viitor con
lucrarea în aceste domenii.

Ambele părți au fost de acord că 
realizarea celui de-al treilea Program 
bienal de schimburi in domeniile cul
turii și științei, semnat în noiembrie 
1978, constituie o componentă impOr-, 
tantă a colaborării lor bilaterale. Ele 
au reafirmat dorința de a intensifica, 
în continuare, colaborarea reciproc 
avantajoasă in aceste domenii avînd 
in vedere, printre altele, realizarea 
de manifestări culturale reprezenta
tive, inclusiv organizarea de săptă- 
mîni ale culturii, ca o contribuție de 
preț lg adincirea cunoașterii reci
proce. Ele au salutat faptul că. pe 
baza înțelegerii din 29 iunie 1973, 
încă în acest an urmează să-și în
ceapă activitatea casele de cultură de 
la Mtinchen și București. _

Ambele părți au reafii-mat intenția 
lor de a facilita în continuare con
tactele între cetățenii celor două țări. 
Ele au fost de acord ca problemele 
umanitare să fie tratate in conti
nuare cu bunăvoință pe baza inten
țiilor reafirmate în documentele lor 
bilaterale si multilaterale.

în cadrul schimbului de ’păreri în 
probleme internaționale, cei doi mi
niștri de externe au acordat atenție 
deosebită situației din Europa. Ei au 
subliniat importanta care revine în
făptuirii tuturor principiilor si pre
vederilor Actului final de la Helsinki 
ca un tot unitar pentru întărirea 
securității și dezvoltarea cooperării în 
Europa. Ei au fost unanim de părere 
că intîlnirea de Ia Madrid din 1980 
trebuie pregătită temeinic pentru ca 
ea să dea noi impulsuri procesului 
inițiat de Conferința de la Helsinki, 
în toate domeniile.

Cele două părți au fost de acord ca 
această intîlnire să se desfășoare la 
nivelul miniștrilor de externe.

Ambele părți au fost de părere ca 
impulsurile întîlnirii de la Madrid să 
fie folosite și pentru convenirea de 
măsuri concrete și eficiente de redu
cere a confruntării militare si de 
promovare a dezarmării in vederea 
întăririi securității și păcii în Eu
ropa.

Cele două părți au fost de acord să 
continue 31 să intensifice consultările 
lor in scopul pregătirii și desfășu
rării cu succes a întîlnirii de la Ma
drid.

Exprimîndu-și îngrijorarea fată de 
cursa înarmărilor, cele două părți se 
pronunță pentru măsuri efective de 
dezarmare, . inclusiv de dezarmare 
nucleară, sub control internațional 
eficient. în acest context, ele au 
apreciat Documentul final adoptat la

★

La semnare au participat Vasile 
Gliga și Cornel Pacoste, adiuncți ai 
ministrului afacerilor externe. Ion 
Morega, ambasadorul României în 
R.F. Germania,

Au fost prezenți Richard Balken, 
ambasadorul R.F. Germania in 
România, consilieri care îl însoțesc 
pe oaspete în vizita în tara noastră.

★
Vicecancelarul și ministru federal 

de externe al Republicii Federale 
Germania, Hans-Dietrich Genscher, a 
depus vineri o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patnei, pen
tru socialism.

★
Vineri, Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministru al co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut o în
trevedere cu Hans-Dietrich Genscher, 
vicecancelar și ministru .federal de 
externe al R. F. Germania. în cursul 
convorbirii au fost abordate probleme 
privind sporirea în continuare a vo
lumului schimburilor comerciale, _ a- 
dîncirea și diversificarea colaborării 
și cooperării economice și in alte 
sfere de activitate de interes comun. 
De asemenea, au fost discutate as
pecte referitoare la fenomene și ten
dințe ale economiei mondiale.

La întrevedere au participat amba- 

egalității In drepturi, neamesteculu' 
în treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța. A 
1'ost relevată, de asemenea. însem
nătatea lichidării subdezvoltării și 
făuririi unei noi ordini econo
mice internaționale, care să des
chidă calea progresului mai rapid al 
țărilor rămase în urmă, să contribuia 
la soluționarea unor probleme crea
te de criza economică mondială, asi- 
gurînd stabilitatea și prosperitatea 
fiecărei națiuni.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială, prietenească.

prima sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată dezar
mării și s-au pronunțat pentru ca 
recomandările respective să fie luate 
în considerare la negocierile privind 
dezarmarea.

Ambii miniștri s-au pronunțat pen
tru o soluționare globală, pe calea 
negocierilor, cu participarea tuturor 
părților interesate, a conflictului din 
Orientul Apropiat. în vederea reali
zării unei păci juste si trainice în 
această regiune.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru excluderea folosirii forței și 
a amenințării cu forța din viata in- 
tet națională și au subliniat necesita
tea de a se depune eforturi sporite 
din partea tuturor statelor pentru 
soluționarea pe cale pașnică, prin 
tratative, a conflictelor existente în 
diferite regiuni ale lumii.. Ele au 
subliniat dreptul fiecărui ponor de 
a-și hotărî soarta in deplină li
bertate.

Cele două părți au subliniat ne
cesitatea de a se intensifica eforturile 
internaționale pentru înlăturarea de
calajelor economice între țările in
dustrializate și țările in curs de dez
voltare. Ele au fost de acord că se
siunea specială a Adunării Generale 
a O.N.U., prevăzută pentru 1980. tre
buie să fie bine pregătită pentru ca 
să faciliteze progrese rapide in edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale juste și echitabile. Ele 
vor acționa in direcția favorizării 
unei dezvoltări mai rapide a statelor 
rămase în urmă din punct de vedere 
economic, inclusiv prin facilitarea ac
cesului acestor țări la cuceririle 
științei si tehnicii.

Miniștrii de externe au evidențiat 
buna colaborare a celor două țări in 
cadrul O.N.U. și în alte organizații 
internaționale și au reafirmat do
rința comună de a intensifica această 
colaborare. Ei au subliniat necesita
tea creșterii rolului Organizației Na
țiunilor Unite pentru ca aceasta să-și 
aducă întreaga contribuție la întă
rirea păcii și securității internațio
nale, la reglementarea pe cale paș
nică a diferendelor internaționale. Ia 
soluționarea problemelor majore care 
confruntă omenirea.

Ambii miniștri și-au exprimat sa
tisfacția pentru atmosfera sinceră și 
deschisă în care s-au desfășu
rat convorbirile și în mod deo
sebit cu privire la rezultatele 
fructuoase ale acestei vizite. Ei 
au reafirmat dorința comună a celor 
două țări de a intensifica colabora
rea bilaterală la diferite niveluri. în 
legătură cu aceasta, ambele părți au 
subliniat însemnătatea pe care o a- 
cordă consultărilor politice periodice 
și schimburilor de vizite la diferite 
niveluri. 1

Vicecancelarul și ministrul federal 
de externe al Republicii Federale 
Germania, Hans-Dietrich Genscher, 
a invitat pe ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, să efectueze o 
vizită oficială în Republica Federală 
Germania. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

★

sadorul României la Bonn și amba
sadorul R. F. Germania la București.

★
Hans-Dietrich Genscher. vice

cancelar și ministru federal de ex
terne al Republicii Federale Germa
nia, a oferit vineri o recepție.

Au iuat parte Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe. Suzana 
Gâdea. președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, Gheorghe 
Petrescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, adjunctii ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Comerțului Ex
terior si Cooperării Economice In
ternaționale. ambasadorul României 
la Bonn și ambasadorul R.F. Ger
mania la București, alte persoane 
oficiale române și vest-germane.

★
în cumul serii, Hans-Dietrich 

Genscher, care a efectuat o vizită 
oficială in țara noastră, a părăsit Ca
pitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei minis
trul afacerilor externe, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului. Ion Morega, 
ambasadorul României la Bonn, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Richard Balken, 
ambasadorul R.F. Germania la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez 
VARȘOVIA 

Afltnd cu profundă tristețe despre accidentul de la mina „Dymitrow" 
dtn Bytom care s-a soldat cu pierderi de vieți omenești, vă adresez din 
partea Partidului Comunist Român, a poporului român și a mea personal 
cele maî sincere condoleanțe. Vă rog, totodată, să transmiteți întreaga noastră 
compasiune familiilor îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Cronica zilei

A apărut in limbile maghiară și germană broșura:

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvintare la Consfătuirea de lucru de la 
Comitetul Central al Partidului Comunist Român

5—7 septembrie 1979
EDITURA POLITICA

Primire. Tovarășul Mihai Da- 
lea. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, s-a 
întîlnit vineri cu Arturo Illia. fost 
președinte al Argentinei, membru al 
conducerii Uniunii Civice Radicale, 
care, la invitația Consiliului Național 
al F.U.S., face o vizită in țara noas
tră. Cu acest prilej a fost exprimată 
dorința comună pentru dezvoltarea și 
diversificarea relațiilor de colaborare 
și cooperare dintre România și Ar
gentina și s-a realizat un schimb de 
informații despre activitatea Frontu
lui Unității Socialiste și a Uniunii 
Civice Radicale.

în aceeași zi, oaspetele a avut con
vorbiri la Marea Adunare Națională 
și la Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale.

înfîlnire. Președintele Consi
liului Culturii si Educației Socialiste, 
tovarășa Suzana Gâdea, s-a întîlnit 
cu delegația Ministerului Orientării 
Naționale din Zambia, condusă de 
ministrul Arnold Simuchimba. care 
efectuează o vizită în tara noastră. 
A avut loc un schimb de informații 
referitor la munca de educație po
litică a maselor și la dezvoltarea cul
turii și artei in cele două țări. Au 
fost abordate, de asemenea, proble
me privind extinderea colaborării 
bilaterale.

Recepție. 011 prile-iul ZUei na-
ționale a Spaniei, ambasadorul aces
tei țări la București. Jose Carlos Gon
zales-Campo Dal-Re. a oferit, vineri, 
o recepție. Au luat parte Aneta 
Spornic, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale. Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai unor minis
tere și instituții centrate, oameni de

tv
PROGRAMUL 1

8.39 Teleșcoală
9.40 Curs de limbă germană

10,90 Curs de limbă spaniolă
10,30 Șoimii patriei
10.30 Roman-foileton : „Cei din Moga- 

dor”. Reluarea episodului 4
11,25 Publicitate
11.30 Telecinemateca
13,00 De la A la... .Infinit
17.35 Spania — Universitate la distanță. 

Producție a studiourilor de filme 
documentare spaniole

17.50 Parada cintecului tînăr
18.35 Sftptămîna politică
18.50 1001 de seri
ÎS,00 Telejurnal

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Balcaniada de gimnastică
în orașul iugoslav Liubliana au 

început vineri întrecerile campiona
telor balcanice la gimnastică, la care 
participă sportivi și sportive din 
Bulgaria, Grecia. România și Iugo
slavia. în frunte cu tripla campioană 
olimpică Nadia Comăneci (România) 
și campionul european Stoian Delcev 
(Bulgaria). Conform programului, în 
prima zi s-au disputat exercițiile im
puse (masculin și feminin), care au 
avut un caracter neoficial.

D« asemenea. s-a desfășurat con

Campionatele europene de volei
în ziua a doua a turneelor finale 

ale campionatelor europene de volei 
s-au Înregistrat următoarele rezul
tate : Feminin. locurile 1—6 : R.D. 
Germană — România 3—0 (15—3,
15—5, 15—3) ; Bulgaria — Olanda
3—0 : U.R.S.S. — Ungaria 3—1 ; locu
rile 7—12 : Cehoslovacia — R.F. Ger
mania 3—0 ; Polonia — Iugoslavia 
3—0 ; Franța — Belgia 3—2. Mascu
lin, locurile 1—6 : Iugoslavia — 
Franța 3—0 : Polonia — Cehoslovacia

i--------------------------------------------------
• DOLJ. Comitetul comunal 

de partid Podari, cu sprijinul 
revistei „Ramuri", a editat o inte
resantă foaie volantă care prin 
grafice, fotografii, note, infor
mații reliefează preocupările 
comuniștilor din această lo
calitate pentru realizarea sar
cinilor din actuala campanie 
agricolă, precum și direcțiile de 
acțiune pentru perioada urmă
toare. • Pe frontispiciul moder
nei clădiri a facultății de elec
trotehnică din Craiova a fost 
finalizată recent cea mai mare 
lucrare de artă monumentală din 
județul Dolj. în suprafață de 
135 mp. Realizată din cesarom 
în tehnica mozaicului, această 
amplă lucrare are ca temă 
tineretul studios și muncitor an
gajat în opera de construcție so
cialistă a țării. Autori : cunos- 
cuții artiști plastici craioveni 
Eustațiu Gregorian. Victor Pir- 
lac și Alexandra Isbașa. (Nico
lae BăbălăU). • MARAMUREȘ. 

cultură și artă, ziariști. Au parti
cipat șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

Cursuri. La sediul Centrului
Demografic O.N.U. — România 
(CEDOR) s-au deschis vineri cursu
rile postuniversitare. Cursurile, care 
6e vor desfășura sub genericul 
„Populația șl dezvoltarea social-eco- 
nomică". vor fi urmate de specialiști 
din Algeria, Benin. Burundi. Repu
blica Centrafricană. Ciad, Congo, 
Ecuador, Gabon, Guineea, Madagas
car. Mali, Ruanda. Senegal. Togo, 
Zair și din țara noastră.

La festivitatea de deschidere au 
rostit alocuțiuni, din partea Comisiei 
naționale de demografie. Suzana 
Gâdea, președintele Consiliului de 
administrație al CEDOR. și Ferdinand 
J. C. M. Rath, directorul CEDOR.

Au participat Abdel Salam Dajani, 
directorul Centrului de informare al 
O.N.U. la. București. Roger , Polgar, 
reprezentantul Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare in Româ
nia. Audun Ofjord, directorul Cen
trului european pentru invățămintul 
superior al UNESCO, rebrezentanți 
ai M.A.E., profesori, cercetători, pre
cum și șefi de misiuni diplomatice, 
membri ai corpului diplomatic.

în cadrul manifesExpunere.
tărilor organizate cu prilejul împli
nirii a 30 de ani de la întemeierea 
R. D. Germane, ambasadorul acestei 
țări la București, dr. Siegfried Bock, 
a făcut, la Școala interjudețeană de 
partid din Iași, o expunere in care a 
înfățișat succesele înregistrate de 
R. D, Germană în construcția socia
listă. Oaspetele a fost primit de to
varășul Petru Enache, prim-secretar 
al Comitetului județean Iași al P.C.R., 
și a vizitat obiective economice, in
stituții de învățămînt si cultură.

(Agerpres)

19,13 Urgente In agricultură
19,25 în frunte, comuniștU. „Cel ce urcă 

apele în lumină"
19.45 Teleenciclopedia
20.15 Film serial : Dallas — Compania

petrolieră Ewing. Episodul 8 
21,05 Varietăți de sîmbătâ seara
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.15 Pentru iubitorii de romanțe. Me

lodii interpretate de : Iullana Radu, 
Ion Dolănescu, Angela Moldovan

19.35 Reportaj pe glob : Malayezia- 
19.55 Muzică ușoară
20.15 Reportaj TV : Cercetarea științifi

că — componentă a vieții de școală
20,40 Publicitate
20.45 Oaspeți Ia Ateneu. Orchestra sim

fonică a Radlotelevlzlunli din Fra
ga. Dirijor : Josef Hrncer

21.35 Telejurnal

cursul de gimnastică ritmică moder
nă. Conform previziunilor, concursul 
a fost dominat de sportivele din 
Bulgaria, clasate pe primele 4 locuri. 
Medalia de aur a revenit Ilenei Ra- 
ieva. Sportiva româncă Dorina 
Cordas a ocupat locul 6.

Astăzi au loc exercițiile liber ale
se (masculin și feminin) la gimnas
tică sportivă. Duminică, în ultima zi 
a campionatelor balcanice, se vor 
desfășura finalele pe aparate la 
gimnastică sportivă.

3—0 ; U.R.S.S. —■ Italia 3—0 ; locurile 
7—12 : România — Belgia 3—0 (15—8, 
15—10, 15—13) ; Ungaria — Bulgaria 
3—2 ; R.D. Germană — Grecia 3—0.

în citeva orașe din Franța au 
continuat vineri întrecerile campio
natelor europene de volei. Rezultate 
înregistrate : feminin : U.R.S.S. — 
Olanda 3—0 (15—6. 15—1, 15—1), Po
lonia — Belgia 3—0 (15-5, 15—4. 15— 
5) ; masculin : Iugoslavia — Italia 
3—2 (15—13, 7—15. 14—16. 15—9. 15—3).

Cea de-a 8-a ediție a festivalului 
cultural artistic „Toamna băi- 
măreană" se află in plină des
fășurare. La această complexă 
manifestare participă toate insti
tuțiile culturale si formațiile de 
amatori din centrul de .județ, 
precum și invitați. în program 
au fost cuprinse o reuniune co
rală a formațiilor' laureate ale 
„Cîntării României" la care a 
fost invitat și corul muncitoresc 
din orașul polonez Szczecin, 
spectacole ale Teatrului Drama
tic din localitate și ale Operei 
Române din Cluj-Napoca. reci
taluri de poezie patriotică, sim
pozioane și mese rotunde pe 
teme de educație și știință, dez
bateri privind dezvoltarea eco- 
■nomico-socială a municipiului in- 
lumina documentelor ce vor fi 
supuse dezbaterii Congresului al

Primire la C. C. al P. C. R.»
Tovarășul Dumitra Popa, secretar 

al C.C. al P.C.R.. a primit vineri de
legația congoleză condusă de tovară
șul Michele Ngakala, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Congelez al Muncii, comandant al 
miliției populare din R.P. Congo, 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
efectuat o vizită de prietenie si pen
tru schimb de experiență in tara 
noastră, in perioada 6—12 octombrie.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă caldă. prietenească, a 
participat general-maior Constantin 
Olteanu. membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șeful de Stat Major al gărzi
lor patriotice de la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației a rugat să se transmită, to
varășului Nicolae Ceaușescu. din 
partea tovarășului Denis Sassou 
Nguesso, un cordial salut si urări de

Vizita delegației parlamentare 
din Republica Singapore

Vineri dimineață, delegația parla
mentară din Republica Singapore, 
condusă de Yeoh Ghim Seng, pre
ședintele Parlamentului, a avut o 
întrevedere cu tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale.

In cadrul convorbirii a fost apre
ciată cu satisfacție evoluția relațiilor 
existente intre România și Singa
pore și s-au relevat posibilitățile de 
extindere și intensificare a acestora 
pe baza deplinei egalități în drep
turi și respectului reciproc. întreve
derea a prilejuit, de asemenea, un 
schimb de informații în legătură cu 
modul de organizare, activitatea și 
preocupările forurilor legislative din 
cele două țări, precum și exprimarea 
dorinței comune de a amplifica con
lucrarea în viitor, în scopul mai 
bunei cunoașteri reciproce, Întăririi 
legăturilor de prietenie dintre cele 
două popoare. în acest context, a 
fost subliniată necesitatea intensifi
cării eforturilor parlamentelor și 
parlamentarilor, a întăririi rolului 
lor in soluționarea problemelor vie
ții internaționale, pentru edificarea 
unui climat de destindere, securitate 
și pace in lume.

Încheierea lucrărilor Conferinței de construcții metalice
La Timișoara s-au încheiat, vineri, 

lucrările celei de-a doua conferințe 
de construcții metalice, manifestare 
științifică ’la care au participat spe
cialiști din cercetare, proiectare, in- 
vățămînt superior și producție din 
întreaga țară, precum și invitați 
din Austria. Cehoslovacia, Franța,
R. F. Germania. Grecia, Polonia,
S. U.A., U.R.S.S. și din alte țări. Pe 
agenda conferinței au fost înscrise 
aproape 100 de comunicări și refe
rate vizînd aplicarea celor mai noi 
și moderne metode de calcul și 
proiectare, introducerea în practică 
a unor tehnologii de mare producti
vitate și eficiență, menite să asigure 
ridicarea gradului de industrializare 
a lucrărilor și reducerea consumului 
de metal in construcțiile metalice, 
la hale industriale, poduri și viaduc
te, pavilioane expoziționale, comple
xe sportive etc.

în încheierea lucrărilor a fost 
adoptat textul unei telegrame adre

vremea 

ftgff'.cuvru r Ataâ
!

noi succese, iar poporului român noi 
izbinzi In edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate si sin
cere mulțumiri pentru sprijinul in
ternaționalist acordat poporului con
solez.

Mulțumind. tovarășul Dumitru 
Popa l-a rugat pe oaspete să adre
seze tovarășului Denis Sassou 
Nguesso. din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. un salut călduros 
și cele mai bune urări, iar poporu
lui congolez noi șl tot mai mari suc
cese în edificarea noii societăți.

în cursul vizitei în tara noastră, 
delegația congoleză a avut, de ase
menea. convorbiri cu organe de 
partid locale, cu statele maiore alo 
gărzilor patriotice din Capitală si din 
județele Argeș și Brașov, a participat 
la activități de pregătire desfășurate 
de subunități de gărzi patriotice.

La convorbiri au participat loan 
Ceterchi, președintele Consiliului le
gislativ, și Decebal Urdea, deputat 
în M.A.N.

în aceeași zi, președintele Marii 
Adunări Naționale a oferit un dineu 
in onoarea delegației parlamentare 
din Republica Singapore.

în timpul dineului, tovarășul 
Nicolae Giosan și Yeoh Ghim Seng 
au toastat în sănătatea președinților 
Nicolae Ceaușescu și Benjamin 
Henry Sheares, pentru continua în
tărire a prieteniei și colaborării din
tre cele două țări și popoare.

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

a avut o întrevedere la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale cu Marin 
Trăistaru. adjunct al ministrului, in 
cadrul căreia au fost abordate as
pecte legate de posibilitățile de dez
voltare a schimburilor comerciale și 
a cooperării in domenii de interes 
comun.

Oaspeții au vizitat Expoziția reali
zărilor economiei naționale „’Ere'n’79‘* * 
și intreprinderea „Autobuzul".

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 șl 16 octombrie’. In țară : Vremea va 
fi caldă, cu cerul variabil. Vor cădea 
ploi izolate, mai ales în regiunile din 
vestul țării. Vintul va sufla în general 
slab, cu intensificări locale din secto

XII-lea al partidului, spectacole 
folclorice, precum și salonul ma
ramureșean al cărții. (Gh. Susa).
• BACAU. Colecțiile muzeului 
județean de istorie și artă s-au 
îmbogățit cu noi valori, intre 
care și o seamă de lucrări sem
nate de pictorii Theodor Palade 
și Ștefan Luchian. Gh. Petrașcu, 
H. Catargi. • Recentul număr 
al revistei social-culturale „Ate
neu" este închinat celui de-al 
XII-lea Congres al partidului. 
Prin evocări, articole și poezii, 
sint redate marile transformări 
care au avut loc în anii cons
trucției socialiste pe meleagurile 
cuprinse intre Trotuș, Bistrița și 
Șiret, ca și in Întreaga tară. (Gh. 
Baltă). • MURES. Galeriile 
„Vatra" din Tirgu Mureș găz
duiesc expoziția de metalo-plas- 
tice a tînărului plastician ama

(Agerpres)

sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in care se spune : 

în spiritul obiectivelor cuprinse în 
proiectul de Directive ale Congre
sului al XII-lea al partidului și in 
Programul-direc-tivă de ’ cercetare 
științifică, conferința noastră a sta
bilit măsuri concrete pentru inten
sificarea activității de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică în do
meniul construcțiilor metalice.

Prin activitatea de cercetare și 
proiectare pe care o vor desfășura 
în viitor, participanții la conferință 
se angajează să dezvolte producția 
de construcții metalice din țara noas
tră în condițiile reducerii cit mai 
substanțiale a consumului de oțel și 
de energie electrică, să asigure in
troducerea unor tehnologii moderne 
în lucrările de execuție in uzină și 
de montaj pe șantier, precum și la 
creșterea volumului de construcții 
metalice pentru export.

rul sudic. Dimineața, pe alocuri, se va 
produce ceață. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 2 și 12 grade, izo
lat mai coborite in estul Transilvaniei, 
iar cele maxime intre 15 și 25 de gra
de. In București : Vremea va fi Caldă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii. Vintul 
va sufla în general slab. Temperatura 
va continua să crească ușor. Dimineața 
și seara, condițiile vor fi favorabile 
ceței.

tor Tamăs Pal. Sub titlul gene
ric „Reliefuri", cele 25 de lu
crări Ilustrează vechi obiceiuri 
folclorice din zonele Mureșului, 
Tirnavelor și Văii Nirajului. • 
La Fondul plastic din Tirgu 
Mureș a avut loc vernisajul ex
poziției de grafică a pictorului 
Zsigmond Attila. Lucrările ex
puse ilustrează aspecte din rea
lizările României în anii cons
trucției socialiste. (Gheorghe 
Giurgiu). • MEHEDINȚI „La 
noi vorbesc faptele" s-a intitu
lat spectacolul prezentat, de for
mațiile artistice de la intreprin
derea de morărit și panificație. 
• „Țăranul român — purtătorul 
înaltelor tradiții de muncă și 
viață" — a fost tema medalio
nului literar organizat la cămi
nul cultural din Izverna. O Un 
căminul cultural din Hinova a 
avut loc simpozionul „Munca — 
un titlu de noblețe pentru tinăra 
generație". (Virgil Tătara).

• FURTUNILE DE 
PRAF - REGULATOR AL 
CLIMEI. în cursul unor expe
diții in deșertul Karakum, me
teorologii sovietici au studiat e- 
fectul așa-numlt „antievapora- 
tor“ al furtunilor de praf. Chiar 
și in deserturile cele mai aride, 
în miezul verii, suprafața Pă- 
mîntului poate rămine relativ 
rece dacă bintuie furtuni de 
praf. Miliardele de fire de praf 
care umplu atmosfera în timpul 
furtunilor se transformă într-un 
fel de scut împotriva radiațiilor 
«•vh’-e Studierea amănunțita a 
particularităților fenomenului a 
relevat că aceste furtuni consti
tuie unui din principalii regu
latori naturali ai climei pe Ter
ra. Firele de praf sint transpor
tate pe distante uriașe și sint 

capabile să „opacizeze" cerul, pe 
distanțe situate intre Arabia și 
America de Sud. între Asia cen
trală și Oceanul înghețat de 
Nord. Cercetările privind condi
țiile tn care apar furtunile de 
praf, mărimea firelor de praf la 
diverse altitudini etc. sint me
nite să ofere date utile pentru 
elaborarea metodelor de preve
dere a timpului și variațiilor pe 
termen lung ale climei.

• PROIECTE SOLARE 
IN „PATRIA PETROLU- 
lUI" Ara*)*a Saudită se
acordă atenție deosebită utiliză
rii energiei solare. Printre pro
iectele cele mai avansate figu
rează electrificarea cu helioe- 
nergie a unui oraș aflat în curs 
de construcție In apropierea ca

pitalei. Riad. Deși se numără 
printre cei mai mari ’producători 
de țiței din lume, Arabia Saudi
tă, considerată ca o adevărată 
„patrie a petrolului-' este con
știentă că rezervele de care dis
pune nu sînt inepuizabile. Iar 
alternativa cea mai bună, în 
perspectiva, deocamdată Înde
părtată, a penurie! de aur 
negru, este, in cazul acestei 
țări, potrivit unor aprofundate 
studii științifice, valorificarea e- 
nergiei solare, pentru care exis
tă condiții favorabile. Pesta 
două milioane kmp din supra
fața țării o reprezintă pustiurile, 
cu clima lor uscată și cerul mai 
tot timpul senin. Aceleași studii 
au relevat că teritoriul Arabici 
Saud-ite primește zilnic de la 
soare cam tot atîta energie cît 
înmagazinează 1.6 milioane tone 
petrol. Iar această cantitate este,

printr-o coincidentă, echivalentă 
cu extracția medie zilnică de ți
ței a tării.

• RĂZBOI BIROCRA
ȚIEI. Aceasta este esența unei 
măsuri cu totul inedite adoptate 
în Brazilia pentru simplificarea 
operațiunilor aparatului admi
nistrativ. Este vorba de înfiin
țarea unui minister care se 0- 
cupă exclusiv de „debirocratiza- 
re“ și în fruntea căruia a fast 
numit economistul E. Beltran, 
binecunoscut în această tară. 
„Prima măsură a noii instituții’ 
va consta în suprimarea oricăror 
adeverințe inutile", a declarat 
titularul noului minister.

• UN LIFT PENTRU 
MARC AURELIUI
200 000 autovehicule ce se perin
dă zilnic tfrin central Romei,, 
mai precis, trepidațiile acestui 
trafic intens si gazele de eșapa
ment afectează din ce in ce 
mai grav monumentele antice 
ale capitalei Italiei. Sub influen
ța diverșilor compuși chimici ai 
sulfului si azotului din atmos
fera extrem de poluată, mar
mura statuilor se degradează 
iremediabil. Bronzul e. de aseme
nea. atacat. Statuia, reprezentin- 
du-1 pe împăratul Marc Aureliu 
călare, singura statuie ecvestră 
în bronz păstrată din antichita

te, e grav amenințată. Pentru 
salvarea acestei opere atit de 
dragi locuitorilor „Cetății eter
ne", arhitectul Cesare Esposito 
a imaginat o rezolvare origi
nală, și anume, construirea sub 
soclul statuii a unui lift. De În
dată ce aparatele de măsurare a 
purității aerului ar indica sem
nalul roșu, respectiv punctul li
mită, „împăratul" ar fi coborit 
automat într-o incăpere subte
rană izolată.

• „SĂPTĂMINA BI
CICLETEI". în vederea eco
nomisirii de combustibili, in 
Tailanda a fost proclamată o 
„săptămină națională a bicicle
tei". Scopul ? A încuraja popu
lația să recurgă în mod masiv 
Ia acest mijloc de locomoție, 
subliniindu-se dublul său avan

taj : nu numai de a economisi 
benzina, ci și de a contribui la 
rezolvarea problemelor de trafic, 
d-eosebit de dificile in special in 
capitala tării. Bangkok. Pentru 
a da un exemplu, cu prilejul 
inaugurării săptăminil premie
rul tailandez Kriangsak Cha- 
manan (in fotografie), ca si toți 
membrii guvernului, au folosit 
ca mijloc de deplasare bicicleta.

• CUNOSCUTA 
PIESĂ „TOȚI FIII MEI" 
a dramaturgului american Ar
thur Miller Va fi in curînd 
montată pe scena unui teatru 
din Beijing. Prin repertoriul 
său, teatrul își propune să pre
zinte cele mai remarcabile 
creații ale unor prestigioși autori 
contemporani din cele mal di
ferite țâri ale lumii.

petp.ru


„Resursele folosite pentru înarmări 
să fie transferate în scopuri constructive"

Dezbaterile din Adunarea Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 12. — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : 

Dezbaterile de politică generală din plenara Adunării Generale — in 
cadrul cărora au luat cuvintul pină in prezent șefii de delegații ai unui 
număr de peste 140 din cele 152 state membre — se apropie de sfirșit.

bolivia: Rebeliune militară eșuată
• Autoritățile dețin controlul asupra situației • Apel 
al sindicatelor la „greva generală" pentru continuarea procesului 

de transformări progresiste inițiat in țară

Apreciind că una din sarcinile de o 
urgență crescândă aflate în fața 
O.N.U. este restructurarea radicală 
a actualei ordini economice mondiale, 
ministrul dc externe al Republicii 
Guineei-Bissau, Victor Maria Saude, 
s-a pronunțat în context pentru a- 
doptarea unor măsuri concrete de re
ducere a cheltuielilor militare și de 
dezarmare, pretonizînd ca sumele 
eliberate prin operarea acestor redu
ceri să fie folosite pentru progresul 
economic al tuturor națiunilor. în 
primul rînd pentru rezolvarea difi
cultăților cu care sînt confruntate ță
rile in curs de dezvoltare.

„Cursa înarmărilor a atins proporții 
tragice, iar criza economică interna
țională este alarmantă — a arătat în 
discursul său ministrul de externe al 
Republicii Bangladesh, Mohammad 
Shamsul Huq. Dificultățile din lumea 
de azi nu provin atît din lipsa de 
resurse și posibilități, cit din absența 
voinței politice a unor state de re
structurare a sistemului politic și 
economic mondial pe baza normelor 
și valorilor umane și morale". Dis- 
parițățile in creștere dintre națiunile 
bogate și cele sărace au atins ase
menea proporții, îneît această pola
rizare economică devine cea mai se
rioasă amenințare la adresa păcii și 
securității lumii contemporane. Vor
bitorul a făcut o serie de propuneri 
pentsji strategia internațională a ce
lui de-al treilea Deceniu al O.N.U. 
pentru dezvoltare, intre care sporirea 
asistentei financiare către țările în 
curs de dezvoltare, transferul sporit 
de știință și tehnologie către aceste 
state și intensificarea colaborării și 
solidarității între țările în curs de 
dezvoltare în vederea accelerării pro
gresului lor economic și social.

Ministrul de externe al Guineei, 
Abdoulaye Toure. a apreciat că situa
ția economiei mondiale este caracte
rizată în etapa actuală de „exportul 
de inflație din statele dezvoltate în 
tarile în curs de dezvoltare și de 
creșterea datoriei externe a țărilor 
din lumea a treia". Țările în curs de 
dezvoltare, a adăugat el, trebuie să 
se uneașcă și să promoveze activ 
noua strategie a dezvoltării.

Hassan Makky, viccpremier șî mi
nistru de externa al R. A. Yemen, a 
declarat că țara sa „se opune pre
zenței blocurilor militare in Oceanul

Conferința Partidului 
Conservator 

din Marea Britanie
LONDRA 12 (Agerpres). — în ca

drul ședinței finale a Conferinței a- 
nuale a Partidului Conservator din 
Marea Britanie, întrunită la Black
pool, a luat cuvintul liderul partidu
lui, Margaret Thatcher, primul mi
nistru al țării. Cuvîntarea — trans
mite agenția U.P.I. — a fost consa
crată in cea mai mare parte pro
blemelor economice dificile cu care 
este confruntată Marea Britanie, in
tre care figurează inflația, nivelul 
înalt al impozitelor, scăderea produc
tivității industriale. Vorbitoarea a 
declarat că politica economică și so
cială a 'guvernului conservator are la 
bază lupta contra inflației, reducerea 
cheltuielilor publice și modificarea 
legilor care guvernează activitatea 
sindicatelor. Ea a afirmat, intre al
tele, că economia țării este bolnavă 
întrucît britanicii nu produc sufi
cient, dar doresc, în același timp, să 
cîștige tot mai mult. Margaret That
cher a anunțat că, în curînd, vor fi 
propuse schimbări în legislația sindi
cală.

Referitor la Irlanda de Nord. Mar
garet Thatcher a exprimat hotărîrea 
guvernului de a acționa împotriva 
„celor care caută să-și promoveze 
cauza prin violență și care luptă de 
fapt pentru haos".

*

Tematica recentei sesiuni anuale 
de la Belgrad a Fondului Monetar 
Internațional (F.M.I.) și Băncii Inter
naționale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.) — la care au 
participat miniștri de finanțe, guver
natorii băncilor centrale și alțl fac
tori de răspundere ai vieții econo
mice din cele 140 de țări mem
bre — a fost racordată exigențe
lor acute ale evoluțiilor îngrijoră
toare din economia occidentală. 
Scumpirea galopantă a prețului 
aurului, slăbiciunea cronică a cursu
rilor de schimb ale unor mo
nede conturează o nouă și verti
ginoasă spirală a crizei economice si 
financiare din țările capitaliste.

în aceste condiții, o serie de ra
poarte și sinteze ale F.M.I. și 
B.I.R.D., pare au fost făcute cunos
cute chiar în timpul sesiunii, prevăd 
o agravare a dificultăților economiei 
occidentale. Se estimează astfel că 
ritmul mediu de dezvoltare econo
mică a celor 24 de țări capitaliste 
membre ale O.C.D.E. urmează să 
scadă de la 3 la sută în acest an Ia 
2 la sută în 1980. Pericolul unei re
cesiuni severe devine, ca atare, și 
mai preocupant. Directorul general 
al F.M.I.. Jacques de LarOsiăre, s-a 
referit, de asemenea, la „impactul 
inflaționist a.1 recentelor majorări de 
preturi ale petrolului", care de pe 
acum au determinat „o umflare"' cu 
circa 75 miliarde de dolari a „factu
rii petroliere" plătite de țările 'capi
taliste industrializate.

în același timp, documentele amin
tite. ca și dezbaterile sesiunii 
F.M.I.—B.I.R.D., au adus noi argu
mente statistice in legătură cu per
petuarea și adincirea decalajelor eco
nomice dintre țările bogate si cele 
sărace. Experțil B.I.R.D. se referă la 
o creștere a raportului dintre nivelu
rile produsului național brut pe lo
cuitor între cele două- categorii de 
state de la 1 : 11 în 1975 la 1 : 13 
în 1990.

Aceste realități complexe, cu Im
plicații nefaste asupra evoluției eco
nomiei mondiale, au infpus ca o do
minantă a sesiunii anuale a forurilor 
monetar-financiare mondiale necesi
tatea intensificării conlucrării eco
nomice a tuturor statelor. Pornin- 
du-se de la interdependenta crescîn- 
dă dintre componentele economiei 
mondiale, în cadrul dezbaterilor s-a

Indian" sl susține proclamarea In a- 
ceastă regiune a unei zone a păcii. 
Se cer depuse eforturi susținute, a 
declarat vorbitorul, pentru realizarea 
dezarmării generale și totale. Resur
sele folosite în prezent pentru pro
ducerea de armamente trebuie con
vertite în scopuri pașnice pentru 
stimularea creșterii economice, în 
special în țările în curs de dezvol
tare.

Arătînd că „cheltuielile militare 
mondiale deturnează în scopuri ne
productive, pentru producerea de ar
mamente, peste 400 miliarde de 
dolari anual, ceea ce reprezintă mai 
mult de jumătate din totalul produ
sului intern al tuturor tarilor în curs 
de dezvoltare", șeful delegației Nige
riei, Akporode Clarck, a subliniat ur
genta adoptării unor măsuri concrete 
de dezarmare, cu prioritate în dome
niul nuclear, care să contribuie la 
reducerea pericolului de război și la 
accelerarea dezvoltării tuturor po
poarelor.

Șefii delegațiilor Ghanei, Kenyel 
și Republicii Djibouti au pus un ac
cent deosebit în discursurile lor pe 
necesitatea soluționării neîntîrziate a 
problemelor grave și complexe din 
Africa Australă, prin asigurarea ac
cesului la independentă al popoare
lor Zimbabwe și namibian și prin 
eliminarea politicii de apartheid a re
gimului din R.S.A. Ei au cerut ca 
O.N.U, și întreaga comunitate inter
națională să-și intensifice presiunile 
asupra regimurilor rasiste din sudul 
Africii și să. întreprindă acțiuni și 
măsuri politice și de altă natură pen
tru grăbirea accesului la independen
tă și libertate al popoarelor din a- 
ceastă parte a lumii.

Șeful delegației Maltei, Victor 
Gauci, a relevat importanța deosebi
tă pe care o acordă guvernul său 
pregătirii corespunzătoare și desfășu
rării cu succes a viitoarei reuniuni 
de la Madrid a statelor participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, arătînd că aceas
ta are menirea de a elabora și pune 
în aoiicare proiecte concrete de 
stimulare a cooperării și de întărire 
a păcii și securității pe continentul 
european.

★
Președintele celei de-a XXXIV-a 

sesiuni a Adunării Generale. Salim 
A Salim (Tanzania), a anuntat că. în 
baza unei rezoluții a O.N.U. din 
1976, la 11 octombrie a fost marcată 
în intreaga lume Ziua solidarității cu 
deținuții politici din Africa de Sud. 
Cu acest prilej, a declarat președin
tele Adunări) Generale, „guvernele și 
popoarele din întreaga lume iși re
afirmă solidaritatea lor cu toți cetă
țenii Africii de Sud aflați in luptă 
împotriva apartheidului, eerînd elibe
rarea imediată și necondiționată a 
tuturor persoanelor închise sau per
secutate pentru participarea lor la 
lupta pentru eliberarea Africii".

Declarația-program a
STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 

Primul ministru al Suediei, Thorb- 
joern Faelldin, a anunțat, vineri, com
ponența noului cabinet tripartit for
mat ca rezultat al alegerilor generale 
de la 16 septembrie. în noul guvern. 
Partidului conservator ii revin opt 
portofolii. Partidului liberal — citici, 
iar Partidului de centru, al premie
rului Faelldin — șase. Liderul con
servatorilor. Goesta Bohman. a fost 
numit ministru ,al economiei, iar fos
tul premier liberal, 61a Ullsten, de
ține portofoliul afacerilor externe.

Prezentind, în Riksdag, declarația- 
program a noului cabinet, premierul 
Thorbjoern Faelldin a relevat1 că 
acesta dorește să promoveze o politică 
„a bunăstării, securității sociale și 
a deplinei ocupări a forței de mun
că". Guvernul, a menționat acesta, 
va sprijini inițiativa particulară și 
economia de piață, căutînd. in ace
lași ttam, să practice o politică de 
economii. Vorbitorul a anunțat, în

LA PAZ 12 (Agerpres). — în ca
pitala Boliviei s-a anunțat că un 
grup de ofițeri din garnizoana Trini
dad, departamentul Beni, a ocupat 
joi prefectura, primăria și stațiile de 
radio locale, eerînd dizolvarea parla
mentului și înlocuirea președintelui 
țării, ’Walter Guevara Arze, cu un 
reprezentant al forțelor armate. Mo
tivul invocat de rebeli este acela că 
actualul guvern nu a reușit să creeze 
în tară un climat de „coabitare paș
nică și de respect față de foHele ar
mate". Observatorii sint de părere că 
motivul invocat de rebeli se referă 
la faptul că un reprezentant al arma
tei, fostul președinte Hugo Banzer, 
este acuzat în parlamentul bolivian 
de comiterea unor, acte ilegale ta 
timpul mandatului său prezidențial. 
Aceasta a determinat constituirea 
unei comisii parlamentare de anche
tă privind respectivul caz. ceea ce a 
fost apreciat de către unele cercuri 
militare drept „o ofensă adusă ar
matei".

După o întrevedere cu comandan
tul forțelor armate boliviene și cu co
mandanții trupelor de - uscat, mari
nei și aviației, care l-au asigurat de 
întregul lor sprijin, președintele 
Walter Guevara Arze a anunțat ofi
cial că rebeliunea militară a fost in- 
frintă și că autoritățile guvernamen
tale dețin controlul ferm, asupra si
tuației.

★
Centrala Muncitorească Boliviană 

(C.O.B.), principala organizație sin-

salvador: Ample 
regimului

dicală din țară, Federația minerilor 
din Bolivia, precum și alte organiza
ții au lansat un apel la grevă gene
rală „in apărarea democrației", pen
tru .continuarea procesului de trans
formări structurale inițiat In tară.

Președintele Boliviei, Walter Guevara 
Arze, anunțînd eșuarea loviturii de 

stat
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acțiuni împotriva 
dictatorial

• Apeluri la lupta împotriva regimului generalului Romero • 
„Este necesară formarea unui guvern democratic de largă 
reprezentare populară" — declară Frontul de Acțiune Populară 

Unificată
SAN SALVADOR 12 (Agerpres). — 

Din San Salvador s-a anuntat că pos
turile de radio „Cădena Central", „Ra
dio Internacional" și „Radio Sono- 
rial" din capitală, precum și postul 
de radio din localitatea Banta Ana. 
al doilea oraș ca importantă din țară, 
au fost ocupate de detașamente ale 
rezistentei populare armate, care au. 
lansat apeluri populației să se ridice1 
la luptă împotriva regimului genera
lului Carlos Humberto Romero. Tot
odată, în capitală și in alte localități 
din tară au fost organizate ample 
manifestații populare de protest con
tra acțiunilor represive declanșate de 
autorități in ultimele zile împotriva 
persoanelor cu vederi democratice, 
progresiste.

★
într-un document dat publicității 

Ia San Salvador. Frontul de Acțiune 
Populară Unificată (F.A.P.U.) relevă 
necesitatea înlăturării regimului re
presiv aflat la putere. „Salvadorul

trece in prezent printr-o criză pro
fundă, decisivă" — se spune în do
cument. precizindu-se că „poporul 
Salvadorian este unit și hotării să 
răstoarne printr-o insurecție generală 
regimul generalului Carlos Humber
to Romero". „Nu mai poate avea loc 
în prezent nici un dialog sau nego
cieri cu regimul aflat la putere. Uni
ca soluție este preluarea puterii de 
către masele largi populare si for
marea unui guvern democratic do 
largă reprezentare populară".

noului guvern suedez
acest sens, că vor fi majorate taxele 
la băuturile alcoolice, tutun, precum 
și 1a combustibilii lichizi.

Observatorii politici din capitala 
Suediei, citați de agenția France 
Presse, apreciază că programul nou
lui guvern reflectă compromisul ela
borat între cele trei partide ale coa
liției guvernamentale. în special in 
problemele fiscale.

In ce privește politica externă, 
primul ministru Faelldin a relevat că 
linia de neutralitate a Suediei va 
răniine neschimbată. Guvernul, a 
spus el. intenționează să contribuie 
la stabilitatea pe continentul euro
pean. Ia destinderea internațională și 
la dezvoltarea colaborării între po
poare. Ij, declarație este subliniată 
necesitatea luptei pentru^ pace, pen
tru dezarmare. Guvernul suedez se 
pronunță, totodată, pentru continua
rea ajutorării țărilor in curs de dez
voltare.

UN APEL LA ADOPTAREA DE URGENȚA A UNOR MASURI DE ECO
NOMISIRE A ENERGIEI șl de reducere a Importurilor de petrol 
a fost lansat la încheierea reuniunii Consiliului guvernatorilor al Agenției 
Internaționale pentru Energie (A.I.E.), de către Niels Eraboll, președin
tele acestui organism. Participanțil la reuniune au ajuns la un acord 
asupra unei propuneri privind reducerea, pînâ în 1985, a importurilor de 
petrol pe ansamblul A.I.E. cu 3 pînâ la 4 milioane barili zilnic, sub 
plafonul de 26 milioane barili fixat anterior.

c
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ARESTAREA UNOR TERORIȘTI

IÎN SPANIA. Șapte membri ai unui 
comando al aripii paramilitare a 
organizației separatiste basce ETA 
au fost arestați intr-o cazarmă a

I gărzii civile dc lingă San Sebastian
— a anuntat, in parlament, minis
trul spaniol de interne. Antonio 

I Ibanez Freire. Ministrul de interne
a făcut cunoscut că de la începutul 
acestui an in Spania au fost ares
tate 934 de persoane implicate in 

> activități teroriste, membri ai unor 
I grupuri de comando ale ETA și ale 

altor organizații teroriste.
AMNISTIE IN GUINEEA ECUA

TORIALA. Consiliul Militar Su-

Iprem din Guineea Ecuatorială a 
hotărît amnistierea tuturor persoa
nelor care au părăsit tara după

1 1968, anul/preluării puterii de către
fostul pr4ședinte Macias Nguema. 
informează agenția Associated

I Press, citind postul de radio Mala
bo. Agenția precizează că în această 
perioadă peste jumătate din ceî

■ 300 000 de locuitori ai Guineei
Ecuatoriale s-au refugiat ne teri- 

' tortile țărilor vecine — Gabon. Ca- 
Imerun și Nigeria — pentru a scăpa 

de măsurile represive ale fostului 
regim.

1 VIOLAREA SPAȚIULUI AERIAN 
| AL Ii.P.IÎ, COREENE. După . cum 

transmite agenția A.C.T.C., un avion
I american de recunoaștere „SR-71" a 

violat din nou, la 11 octombrie, Spa-
i țiul aerian al R.P.D. Coreene, zbu- 

rind de-a lungul coastei răsăritene 
a tării în direcția nord. Statele

I Unite — menționează agenția — 
trebuie să pună capăt actelor de în
călcare a suveranității R.P.D. Co-

DECLARAȚIE. „Problema funda
mentală a acestei legislaturi o con
stituie cuprinderea Partidului Co
munist Italian într-o nouă majori
tate parlamentară sau, cel puțin, 
formarea unui guvern care 6ă nu 
aibă comuniștii in opoziție" — a 
declarat secretarul general al Parti
dului Republican Italian, Giovanni 
Spadolini, subliniind că, potrivit 
opiniilor P.R.I., acestea ar trebui 
să constituie temele fundamentale 
ale întîlnirllor între reprezentanții 
diferitelor forțe politice • italiene, 
programate pentru săptămînile vii
toare.

ÎNTREVEDERE EGIPTEANO- 
BRITANICA. Primul ministru și I 
ministrul egiptean al afacerilor ex-J 
terne, Mustafa Khalil, a avut o în- ' 
trevedere cu liderul Partidului La
burist din Marea Britanie. James 
Callaghan, aflat într-o vizită în I 
Egipt. Au fost examinate probleme 
ale relațiilor bilaterale, precum și I 
ultimele evoluții ale situației din 
Orientul Mijlociu. •

EXPLOZIE. După cum transmite 
agenția P.A.P., la mina „Dymitrow" | 
din Bytom s-a produs, la orizontul 
771 m, o explozie de praf de căr- I 
bune, in urma căreia și-au pierdut 
viața 33 de mineri.

ÎMPRUMUT. Banca Internationa- I 
lă pentru Reconstrucție și Dezvol- I 
tare a acordat Iugoslaviei un îm
prumut de 51 milioane dolari pen- I 
iru efectuarea unor lucrări hidro- j 
tehnice pe rîul Sava.

COMPOZITORUL CUBANEZ Jo- 
seito Fernandez, autorul populara- 1 
lui șlagăr „Guantanamera". a ince- . 
tat, vineri, din viață la Havana, la 
vîrsta de 71 de ani.

CONGRESELE TUTUROR PARTIDELOR DEMOCRATICE CHINEZE I 
După cum s-a anunțat. în capitala R.P. Chineze se desfășoară în acest’-,. . 
zile congresele naționale ale tuturor partidelor democratice și al Feder a- 1 
ției industriașilor și oamenilor de afaceri din întreaga Chină. Agenția . 
China Nouă menționează că este vorba de Comitetul revoluționar al Kuo- I 
mintangului (creat în 1948), Liga democratică (1944), Asociația demo- , •

Icratică națională pentru construcții (1945). Asociația pentru ' promovarea 
democrației (1945), Partidul democratic al munfcitorilor și țăranilor (1947), 
Partidul pentru interesele publice (1925). Societatea „3 Septembrie" (1945), 
Liga pentru 
congrese ale

autoguvernare democratică a Taiwanuîui (1947). 
partidelor menționate

Ultimele 
au avut loc spre sfârșitul anilor ’50,

CIOCNIRI LA ANKARA. Două 
persoane. între care im polițist, au 
fost ucise și alte trei rănite în 
cursul unei ciocniri care s-a pro
dus. joi seara, în centrul Ankarei, 
între poliție și participanțil la o 
manifestație neautorizată. în cursul 
altor două incidente violertte. în a- 
ceeași zi. la Ankara, doi tineri au 
fost uciși cu foc de armă.

INUNDAȚII ÎN INDIA. Peste un
milion de persoane sînt afectate de 
inundațiile care s-au produs recent 
ta statul Assam, din nord-estul In
diei. în cadrul operațiunilor de 
salvare, peste 25 000 de persoane 
din regiunea Darrang. una din cele 
mai afectate, au fost transferate în 
tabere de corturi.

CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE TINERI VIO- 
LUBLIN, primul loc și medalia de aur a concursului la

reene.

După evoluțiile sinuoase ale prețului aurului

Principalele piețe financiare 
occidentale apar debusolate

ÎN CADRUL
LONISTI DE LA _______ ...._______ _______________________ ______
grupa pină la 16 ani au fost decernate tinărului violonist Gabriel Croitoru 
din București, in vîrstă de 14 ani. Locul trei și medalia de bronz au re
venit tot unui elev român —' Bogdan Bobocea, în virslă de 13 ani.

PARIS 12 (Agerpres). — Principa
lele piețe financiare occidentale apar 
in prezent debusolate. după evoluțiile 
sinuoase Înregistrate de cursurile mo
nedelor și de prețul aurului, mențio
nează. intr-un comentariu, agenția 
France Presse.

După o scurtă redresare, dolarul 
american a inceput din nou să fie 
slab cotat pe cea mai mare parte a 
burselor de schimb, fără a se mai 
înregistra insă scăderi spectaculoase 
ale valorii sale. La Tokio, moneda 
americană a fost schimbată pe 225,90 
yeni, comparativ cu 226,40; la Paris 
s-a înregistrat, de asemenea, un ușor 
recul al dolarului, a cărui valoare a 
scăzut de la 4,193 franci la 4,187, con
siderat cel mai scăzut nivel al săp- 
tămînii.

Paralel, ăe constată o anumită 
„calmare" a pretului aurului, arată 
agenția. La bursa din New York, de 
pildă, uncia de aur s-a vindut, la 
deschiderea operațiunilor, cu 392 do
lari, comparativ cu 415,70 — în seara 
zilei precedente.

Pe alte piețe financiare occidentale, 
valoarea aurului a înregistrat încă 
ușoare fluctuații, dar. în general, 
tendința este de stabilizare. Acest 
proces de frînare a principalelor două 
fenomene ce au caracterizat. în ul
timele săptămîni, situațiile existente 
la bursele de schimb — deprecierea 
valorii dolarului și escalada pre
țului aurului — sînt atribuite, potrivit 
agenției, unei reduceri considerabile 
a cererii de metal prețios. Cu pri
lejul ultimei vinzări lunare de aur a 
Fondului Monetar Internațional, din 
cursul acestei săptămîni. au fost so
licitate 600 000 uncii de aur. compa
rativ cu 1,6 milioane in luna sep
tembrie. De asemenea, menționează 
agenția France Presse. asemenea 
fluctuații trebuie raportate și la ști
rile privind o eventuală abandonare 
de către S.U.A. a sistemului actual 
de vinzări lunare de metal prețios. 
Introducerea sistemului de „vinzări 
surpriză" ar constitui o nouă armă a 
Administrației americane în lupta 
pentru apărarea valorii dolarului'

O „rețeta" sui-generis a... șomajului
„L’Agence nationale pour emploi" 

(ANPE) este o organizație negu
vernamentală franceză care se 
ocupă cu problemele celor rămași 
fără lucru. Și cum, in ultimul timp, 
numărul șomerilor este in continuă 
creștere în Franța, cartotecile 
ANPE capătă proporții. Ca urmare 
— arată ziarul parizian „l’Hu- 
manite" — se urmărește o „refor
mă" ANPE, care să ducă la... 
reducerea numărului șomerilor.

Cum? Se va efectua o mo-

dificare a procedurii de în
scriere în listele oficiale de șo
meri, in sensul că de acum înainte 
persoanele respective vor trebui să 
dovedească efectiv că au căutat și nu 
au găsit de lucru, condiție, desigur, 
deosebit de greu de realizat. Se 
consideri că, în acest mod, cel pu
țin 500 000 șomeri nu vor mai fi 
considerați șomeri. Excluși din tar 
belele oficiale, ei vor pierde astfel 
orice drepturi — inclusiv drept1 l 
la infimul ajutor de șomaj. i(

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ)
arătat că atît țările bogate cît si cele 
sărace, atît cele producătoare cit și 
cele peproducătdare de petrol sînt 
interesate în înlăturarea fenomenelor 
negative de pe scena economică și 
financiară a lumii, ale căror efecte 
nu se opresc la granițele unora sau 
altora dintre state. în acest con
text, se cuvine evidențiat ecoul în 
cadrul sesiunii al „programului dc 
acțiune imediată pentru reforma mo
netară internațională" preconizat de

dustrializate si prin economiile re
alizate pe baza reducerii cheltuielilor 
militare. Totodată, tara noastră s-a 
pronunțat pentru sporirea exportului 
si importului. în cadrul unor relații 
economice externe echitabile, libere 
de orice discriminări și bariere arti
ficiale.

In favoarea satisfacerii cerințelor 
legitime ale țârilbr în curs de dez
voltare s-a pronunțat în interven
ția sa președintele Băncii Mondiale.

în corelație ou aceste măsuri pre
conizate in vederea eradicării 
subdezvoltării s-a aflat și problema 
combaterii protectionismului comer
cial. în cadrul sesiunii și in Comitetul 
interimar, numeroși vorbitori au 
cerut țărilor capitaliste dezvoltate 
să adopte măsuri in direcția reduce
rii practicilor protecționiste. deschi
derii piețelor lor în fată exporturi
lor de produse manufacturate si 
produse de bază provenind din țările

O CERINȚĂ ESENȚIALĂ EVIDENȚȚAȚĂ LA SESIUNEA 

ANUALĂ A ȚȚȚȚ Ș/ B./.R.D.: 

lin sistem monetar slabii, 
in interesul dezvoltării tuturor statelor

țările membre ale „Grupului celor 
77". inclusiv România, cuprinzind pro
punerile concrete ale țărilor în curs de 
dezvoltare vizind sporirea urgentă a 
resurselor destinate dezvoltării aces
tor țări și revizuirea mecanismelor 
de finanțare a lor de către F.M.I. și 
B.I.R.D.

Prezentîndu-si punctele de vedere, 
tara noastră a susținut necesitatea 
unei largi colaborări și cooperări eco
nomice a tuturor statelor, orientarea 
cu prioritate a eforturilor proprii ale 
fiecărei țări spre creșterea susținută 
a economiei naționale, crearea a noi 
capacități de producție in țările în 
curs de dezvoltare. în acest sens, 
subliniind necesitatea ca țările in 
curs de dezvoltare să. se bucure de 
un sprijin larg, pe baza unui pro
gram de acțiune internațional vizind 
sporirea ajutorului din partea state
lor dezvoltate. România a propus 
constituirea unui fond comun de dez
voltare prin participarea statelor fn-

Robert McNamara, care a adresat un 
apel către toți participant» de a pune 
în aplicare o „nouă strategie inter
națională a dezvoltării”, bazată in 
esență pe accelerarea creșterii eco
nomice, sporirea substanțială a aju
torului pentru dezvoltare si lansarea 
unor ample programe în. țările lumii 
a treia.

De asemenea, este semnificativ că 
organul de lucru al F.M.I.. Comite
tul interimar, si-a dat acordul de 
principiu pentru facilitarea accesuiui 
țărilor in curs de dezvoltare la anu
mite finanțări ale fondului. Comitetul 
s-a pronunțat, totodată, in favoarea 
măririi de la 8 la 10 ani a perioadei 
maxime de rambursare a unor împru
muturi și creșterii ajutorului pentru 
țările sărace neproducătoare de petrol, 
în fine. 80 de state au anuntat câ-și 
vor spori contribuția financiară in 
vederea dublării capitalului Băncii 
Mondiale (de la 40 la 80 miliarde do
lari).

slab dezvoltate, facilitării accesului 
acestora din urmă la bietele de ca
pitaluri.

•în mod firesc, au reținut atenția 
problemele crizei energetice, ale că
rei efecte se împletesc cu manifes
tările multiple ale actualei crize 
economicd-financiare din Oocident, 
majoritatea participanților, între care 
și România, subliniind importanta 
aplicării unor programe energetice 
naționale de economisire si valorifi
care a noi surse în domeniul ener
getic.

Problema numărul 1. care a foca
lizat insă cea mai mare parte a lu
crărilor, a constituit-o inflația, ce 
se manifestă în aproape toate țările 
capitaliste ca o forță scăpată de sub 
control. Potrivit opiniilor exprimate 
la sesiunea de la Belgrad. însuși ac
tualul sistem monetar a devenit o 
adevărată „mașină de fabricat in
flație". Deteriorarea progresivă a 
sistemului monetar — proces început

în anii ’50 și care s-ă agravat la 
sfârșitul anului 1973, odată cu exclu
derea oficială a aurului diri funcția 
.sa de „monedă internațională" — a 
generat grave dereglări pe piețele de 
schimburi occidentale. Neputința 
autorităților monetare de a pune ca
păt acestor perturbat» amintește de 
povestea ucenicului vrăjitor incapa
bil să stăvilească stihiile pe care 
le-a dezlănțuit. Capitalurile care au 
traversat Atlanticul si au invadat 
piața vest-europeanâ a devizelor în
sumează aproape 1 000 miliarde de 
dolari. Pentru a avea o imagine 
plastică a acestei sume, arătăm că cu 
ea s-ar putea înălța un teanc de 
bancnote de un dolar puse una peste 
alta care ar acoperi aproape distanta 
de la Pămint la Lună 1

Reuniunea F.M.I.—B.I.R.D. a pus, 
încă o dată. In lumină cerința esen
țială a actualității de asigurare a 
unei stabilități monetare cit mai bune 
și trainice, pentru a se putea institui 
un sistem valutar-financiar eficient, 
de natură să servească intereselor si 
dezvoltării tuturor statelor si să tină 
seama de dificultățile fiecăruia. în 
contextul eforturilor pentru făurirea 
noii ordini economice internaționale, 
în acest sens au reținut atenția 
propunerile României în direcția asi
gurării unei mal mari stabilități a 
cursurilor de schimb. îndeosebi a 
monedelor celor mai utilizate în plă
țile internaționale,. reducerii dezechi
librelor balanțelor de plăți, utilizării 
în scopuri economice a lichidităților 
existente pe piețele de capital, așe
zării sistemului monetar mondial pe 
baze noi. echitabile.

Susținînd cu fermitate procesul 
democratizării relațiilor internațio
nale, România și numeroase alte 
țări s-au pronunțat pentru parti
ciparea tuturor statelor la soluționa
rea problemelor financiare și moneta
re, pentru creșterea rolului țărilor în 
curs de dezvoltare in cadrul organis
melor internaționale financiare si de 
schimb, pe întreaga filieră, de la faza 
consultărilor și negocierilor la aceea 
a deciziilor.

Sînt deziderate cărora reuniunea 
de la Belgrad a forurilor monetare 
mondiale nu le-a putut da însă un 
răspuns concret.

Viorel POPESCU

Decalaje și calorii
Sub titlul „Sătuli și înfometata", 

ziarul „Frankfurter Rundschau" pu
blică diagrama alăturată, care pre
zintă situația dramatică a sute de 
milioane de oameni pe glob in 
ceea ce privește alimentația. Din 
4,205 miliarde — cit reprezintă 
populația planetei — 1.234 miliarde 
persoane dispun de 3 400 calorii pe 
zi, mai mult decît este necesar or
ganismului uman ; alte 1,478 mili- 
<arde persoane au asigurată o ali
mentație îndestulătoare (2 400 ca
lorii pe zi) ; iar 1,493 miliarde au 
o alimentație insuficientă, dlspu- 
nînd de numai 2 000 de calorii pe 
zi, sau mai puțin, in această cifră 
fiind incluși și cele 500 milioane 
care suferă grav de subnutriție.
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„Chemați un traducător"
Numărul jafurilor și 

actelor criminale in 
S.U.A. a atins recor
duri îngrijorătoare. 
După statisticile ofi
ciale, în cursul anului 
1978 fiecare a treia fa
milie locuind în Riftri- 
le orașe ale tării a fost 
victima unor jafuri. 
Au luat, de asemenea, 
proporții atacurile asu

pra băncilor. Astăzi, 
pietonii care trec pe 
lingă filiala cunoscutei 
bănci latino-americane 
„De Ponce", situată pe 
una din străzile din 
New York, nu mai ră
mân surprinși citind un 
afiș pus de funcționarii 
băncii. Un afiș, desi
gur, plin de umor, ur
mărind scopuri publi

citare, dar elocvent, 
totuși, pentru stările 
de. fapt existente : „In 
atenția celor care vin 
să ne jefuiască ! Per
sonalul băncii vorbește 
numai limba spaniolă. 
Dacă intenționați să 
ne jefuiți, vă rugăm să 
chemați un traducător. 
Cu mulțumiri. Direc
ția".

Ajutor? N-avem de unde...

Ziarul „Le Monde" publică un articol în legătură cu o problemă deosebit 
de acută pentru țările „lumii a treia" : aprovizionarea cu apă potabilă. 
Potrivit datelor ziarului, trei din cinci locuitori ai acestor țări suferă de 
diferite maladii, ca urmare a consumului de apă infestată. Problema — ca 
și cea a alimentației — și-ar putea găsi rezolvare, scrie ziarul, dacă s-ar 
aloca în acest scop doar o infimă parte din sumele irosite pe înarmări
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