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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu,

TOVARĂȘUL AHMED SEKOU TIIIIRÎ Șl TOVARĂȘA ANDREE TOURf 
AU FĂCUT 0 SCURTĂ VIZITĂ IN JARA NOASTRĂ

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația parlamentară din Singapore

Duminică după-amiază a sosit în 
Capitală, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului De
mocrat din Guineea, președintele Re
publicii Populare Revoluționare Gui
neea, tovarășul Ahmed Sekou Toure, 
' ‘ ‘ Mia, tovarășa Andree Toure.

. .^eara aceleiași zile, tovarășul 
’ golae Ceaușescu și tovarășa Elena

iușescu s-au intilnit, la Palatul 
- imăverii, cu tovarășul Ahmed
Sekou Toură și cu tovarășa Andree 
Toure.

Cei doi conducători de partid și 
de stat și-au manifestat satisfacția 
de a se întîlni din nou, de a continua 
schimbul rodnic de păreri avut în 
vara acestui an la București în pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
româno-guine.eze, precum și în legă
tură cu unele aspecte ale vieții in
ternaționale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ahmed Sekou Tourâ au exprimat 
hotărirea comună de a extinde și 
amplifica — în spiritul și pe baza 
înțelegerilor stabilite — rșiporturile 
bilaterale, apreciindu-se că aprofun
darea legăturilor româno-guineeze 
este în folosul și spre binele ambe
lor țări și popoare, al prosperității 
și progresului lor, al cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii intre na
țiuni.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

CONVORBIRI ÎNTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
SI PREȘEDINTELE
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au reîn- 
tilnit, luni dimineață, cu tovarășul 
Ahmed Sekou , Toure și tovarășa 
Andree Toure.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au avut un schimb de păreri in 
probleme privind promovarea in 
continuare a colaborării româno- 
guineeze, precum și în legătură cu 
unele aspecte actuale ale vieții in
ternaționale.

'/'ovarășii Nicolae Ceaușescu și 
imed Sekou Toure au constatat 

/ multă satisfacție că înțelegerile 
renite cu prilejul dialogului avut 

i ara acestui an la București se 
t. pun cu succes în viață și au 
ho. it să se acționeze in continuare 
peritru o ridicare pe o treaptă supe
rioară a conlucrării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Demo
crat din Guineea, pentru extinderea 
colaborării pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural dintre 
România și Guineea.

Abordindu-se unele probleme ale 
actualității internaționale, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure au reafirmat voința României 
și Guineei, a Partidului Comunist 
Român și Partidului Democrat din 
Guineea de a-și aduce, in continuare, 
contribuția lor activă la lupta pentru 
instaurarea unor relații noi. demo
cratice în viața internațională, pen
tru adincirea procesului transformă
rilor revoluționare din lumea con
temporană, împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru asigurarea indepen
denței naționale a tuturor popoarelor, 
în acest cadru a fost reliefată nece
sitatea intensificării eforturilor pen
tru soluționarea pe cale politică, 
prin negocieri a tuturor probleme
lor litigioase din Africa și din alte 
zone ale lumii, pornindu-se de la 
respectul independenței și suverani
tății fiecărui stat, al integrității teri
toriale, al dreptului fiecărui popor de 
a se dezvolta de sine stătător. A fost 
reafirmată solidaritatea activă a 
României și Guineei cu lupta de eli-
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berare națională a popoarelor din 
Namibia și Rhodesia, a populației 
majoritare din Africa de Sud. împo
triva discriminărilor rasiale și apart
heidului.

Conducătorii de partid și de stat 
ai României și Guineei au făcut, de 
asemenea, o trecere în revistă a evo
luției situației din Europa, subliniind 
importanța deosebită a transpunerii 
în viață, ca un tot unitar, a preve
derilor Actului final de la Helsinki, 
de a se face noi pași pe calea secu
rității și cooperării și, îndeosebi, de 
a se trece la măsuri concrete de 
dezangajare militară, de dezarmare, 
în primul rînd de dezarmare nuclea
ră. în acest context a fost scoasă în

Plecarea din Capitală
Luni a părăsit Capitala secretarul 

general al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Guineea, to
varășul Ahmed Sekou Toure, cu 
soția, tovarășa Andree Toure, care 
au efectuat o scurtă vizită în țara 
noastră la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu.

în această vizită, oaspetele a fost 
Însoțit de Damantang Camara, mem
bru al Biroului Politic Național al 
Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Adunării Naționale Le
gislative, Lansana Diane, membru al 
Biroului Politic Național al P.D.G., 
ministrul Armatei Populare. Senai- 
non Behanzin, membru al C.C. al 
P.D.G., ministrul informațiilor și 
ideologiei, Mamady Kaba. membru 
al C.C. al P.D.G., ministrul indus
triei ușoare. Abraham Kabassan 
Keita, membru al C.C. al P.D.G., 
ministrul lucrărilor publice. N’Faly 
Sangare, membru al C.C. al P.D.G., 
ministru delegat pe lingă C.E.E., 
Marcel Cross, secretar de stat, în
sărcinat cu cooperarea internaționa
lă. Marou Balde, secretar general la

SEKOU TOURE
evidență Însemnătatea temeinicei 
pregătiri a reuniunii de la Madrid 
din anul viitor, chemată să deschi
dă noi perspective procesului de 
consolidare a păcii și securității eu
ropene.

în timpul convorbirii a fost exa
minată, de asemenea, situația din 
Orientul Mijlociu, reliefindu-se ne
cesitatea continuării eforturilor in 
vederea realizării unei păci globale 
în această regiune prin rezolvarea 
pe cale politică a conflictului, pe 
baza retragerii Israelului din terito
riile arabe ocupate în 1967. soluțio
nării problemei poporului palesti
nian prin exercitarea dreptului său 
la autodeterminare, inclusiv consti-

Ministerul Afaoerilor Externe, de 
alte persoane oficiale.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, care era împo
dobit sărbătorește. Pe frontispiciul 
clădirii se aflau portretele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și al tova
rășului Sekou Toure. încadrate de 
drapelele de stat ale -României și 
Guineei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, împreună cu 
tovarășa Andree Toură au sosit îm
preună la aeroport.

Numeroși bucureșteni au salutat 
cu căldură pe cei doi conducători de 
partid și de stat. Ei au dat glas 
satisfacțjei față de noua intîlnire 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ahmed Sekou Toure menită a da 
un nou și puternic impuls dezvol
tării legăturilor de prietenie și co
laborare dintre popoarele și țările 
noastre.

O gardă militară, aliniată pe aero
port, a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Guineei 
și României. Cei doi conducători de 
partid și de stat au trecut în revistă 
garda de onoare.

Tovarășul Sekou Toure și tovarășa 

tuirea unul stat palestinian Indepen
dent, asigurării independenței și in
tegrității teritoriale a tuturor state
lor din zonă.

De ambele părți s-a subliniat ne
cesitatea participării tuturor state
lor șl, în acest context, a O.N.U. la 
soluționarea marilor probleme care 
confruntă omenirea, la lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale care 
să ducă la întărirea climatului de 
destindere și cooperare între națiuni, 
la dezvoltarea liberă, nestingherită 
a tuturor popoarelor.

Convorbirile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere reciprocă.

Andree Toure și-au luat apoi rămas 
bun de la persoanele oficiale române 
venite la aeroport. Erau prezenți to
varășii Ilie Verdeț, Iosif Banc. 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu. Con
stantin Dăscălescu, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei 
Ion Coman, precum și membri ai 
guvernului.

La ceremonia plecării erau prezenți 
Kerfalla Cisse, ambasadorul Guineei 
în țara noastră, și membri ai amba
sadei.

A fost, de asemenea, de față Sin 
In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București.

Un grup de pionieri au oferit flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu, tovarășului 
Ahmed Sekou Toure și tovarășei 
Andree Toure.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat apoi rămas bun de la tovarășul 
Sekou Toure. Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strîns cu 
căldură miinile. La rîndul lor. to
varășa Elena Ceaușescu șl tovarășa 
Andree Tourâ și-au luat rămas bun, 
stringîndu-și miinile cu prietenie.

La ora 10,30. aeronava cu care 
călătoresc înalții oaspeți a decolat.

La plecare, pe aeroportul Otopeni

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, delegația 
parlamentară a Republicii Singapore, 
condusă de Yeoh Ghim Seng, pre
ședintele parlamentului, care, la in
vitația Marii Adunări Naționale, a 
efectuat o vizită în tara noastră. Din 
delegație au făcut parte deputății 
Ahmad Mattar, ministru interimar 
pentru problemele sociale, si Sia 
Kah Hui, ministru de stat la Mi
nisterul Muncii.

La primire au participat tovarășii 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte al 
Marii Adunări Nationale. loan Ce- 
terchi, președintele Consiliului Le
gislativ, Decebal Urdea. deputat in 
M.A.N.

Conducătorul delegației a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros din partea președinte
lui Republicii Singapore. Benjamin 
Henry Sheares. și a primului mi
nistru, Lee Kuan Yew. iar poporului 
român urări de progres șl bunăstare. 
Totodată, oaspetele a exprimat șefu
lui statului român gratitudinea sa și 
a membrilor delegației pentru între
vederea acordată. Relevind caracte

Arturo lllia,
Luni, 15 octombrie, președintele 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a primit pe 
Arturo lllia. fost președinte al Ar
gentinei. membru al conducerii U- 
niunii Civice Radicale, care, la invi
tația Frontului Unității Socialiste, 
face o vizită în tara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Mihai Dalea. vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste.

Oaspetele a adresat șefului statu
lui român calde mulțumiri pentru 
întrevederea acordată, pentru ospita
litatea de care s-a bucurat in timpul 
șederii în tara noastră, pentru pri
lejul oferit de a cunoaște nemijlo

CU ®K K HM MailpiOf
în ultimele două zile:A CRESCUT RITMUL LUCRĂRILOR AGRICOLE

• CULESUL PORUMBULUI - 77 LA SUTĂ
• SEMĂNATUL GRÎULUI - 83 LA SUTĂ 
Mult avansate față de aceeași perioadă a anului trecut

INTR-UN MARE NUMĂR DE UNITĂȚI Șl ÎN MAI MULTE JUDEȚE, 
LUCRĂRILE S-AU ÎNCHEIAT

Recoltarea, transportul și depozi
tarea porumbului, precum și semăna
tul griului sînt avansate. Pină ieri, 15 
octombrie, porumbul a fost strîns de 
pe mai bine de două milioane hecta
re — adică 77 la sută din suprafața 

rul fructuos al vizitei întreprinse în 
tara noastră, el a subliniat cu satis
facție că in timpul acesteia s-au e- 
xaminat căi si modalități concrete de 
amplificare a conlucrării prietenești 
româno-singaporeze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit si a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Singapore și 
primului ministru un cald salut, 
precum și urări de prosperitate si 
fericire poporului singaporez.

în cursul convorbirii, a fost evi
dențiată evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre România și Singapore și s-a 
manifestat dorința comună de a ex
tinde și aprofunda aceste bune ra
porturi, în multiple domenii. S-a a- 
preciat că este necesar să se acțio
neze pentru dezvoltarea continuă și 
cuprinzătoare a colaborării, atît pe 
plan bilateral, cit și în sfera vieții 
internaționale. în acest cadru, a fost 
reliefat rolul important ce revine 
parlamentelor român și singaporez in 
promovarea susținută a legăturilor 
dintre țările noastre. în folosul ce
lor două popoare, al cauzei păcii, în
țelegerii și cooperării internaționale.

A avut ioc, de asemenea, un schimb 

fost președinte al Argentinei
cit din realizările obținute de po
porul român în dezvoltarea econo- 
mico-sodală a patriei sale.

în timpul convorbirii, s-au evocat 
cu satisfacție relațiile de strinsă 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia si Argentina, exprimîndu-se con
vingerea că aceste tradiționale ra
porturi se vor extinde si adinei in > 
viitor. A fost manifestată dorința 
comună de a se realiza o conlucra
re tot mai largă, tot mai rodnică, in
tre cele două țări, pe plan politic, 
economic, tehnico-știintific si cultu
ral. S-a apreciat că amplificarea 
continuă a conlucrării dintre Româ
nia si Argentina, pe tărîm bilate
ral si internațional, este în folosul 

cultivată, iar griul a fost insămînțat 
pe aproape 1 977 000 hectare — adică 
83 lâ sută din prevederi.

Lucrările sint mult mai avansate 
față de anul trecut, la aceeași dată. 
Astfel, în 1978, la 15 octombrie po

de păreri asupra unor aspecte ac
tuale ale situației Internationale, sub- 
liniindu-se necesitatea abordării 
constructive a problemelor oomplexe 
ale lumii de astăzi, a soluționării lor 
în interesul și cu participarea tuturor 
națiunilor.

A fost reafirmată hotărirea Româ
niei socialiste și a Republicii Singa
pore de a oontribui activ la instau
rarea unor relații internaționale noi, 
bazate pe respectarea independentei 
și suveranității naționale a tuturor 
statelor, a dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe destinele sale, la 
lichidarea fenomenului subdezvoltării 
și făurirea unei noi ordini economi
ce mondiale, la rezolvarea proble
melor majore ale contemporaneității, 
în spiritui păcii și justiției.

în același timp, s-a considerat că 
parlamentele trebuie să-și aducă o 
contribuție mai mare la crearea unui 
climat de destindere. încredere, secu
ritate și cooperare internațională, la 
edificarea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

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

țărilor și popoarelor noastre, al în
țelegerii și cooperării între națiuni, 

în ceea ce privește problemele ac
tuale ale vieții internaționale, s-a 
relevat necesitatea sporirii eforturi
lor pentru soluționarea pe cale paș
nică a stărilor de încordare și con
flict. pentru democratizarea relații
lor dintre state si instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale, pen
tru consolidarea procesului de des
tindere și cooperare, pentru înfăp
tuirea dezarmării, și în primul rînd 
a dezarmării nucleare, pentru edifi
carea unei lumi care să asigure 
pacea și dezvoltarea liberă a fie
cărei națiuni.

întrevederea a decurs lntr-o am
biantă cordială, prietenească.

rumbul fusese strîns de pe numai 36 
la sută din suprafețele cultivate, iar 
semănatul griului se efectuase pe 75 
Ia sută din suprafețele prevăzute. 
Rezultatele bune obținute in acest an 
la recoltare și semănat se datoresc 
activității susținute a organelor și 
organizațiilor de partid, consiliilor 
populare și organelor agricole, con
siliilor unice agroindustriale și con
ducerilor de unități agricole, care 
au acționat cu perseverentă pentru 
mobilizarea și participarea la muncă 
a tuturor locuitorilor de la sate, ast
fel incit lucrările agricole de sezon 
să se încheie intr-un timp cit mai 
scurt.

în unele județe situate în sudul 
tării mai este de strîns porumbul 
de pe suprafețe însemnate. Aceasta 
se datorește faptului că recol
ta este mai mare decît în alți ani, 
fiind nevoie de mijloace mecanice și 
forță de muncă suplimentare la cu
les și transport. Există condiții ca și 
in aceste județe recoltarea porumbu
lui și celelalte lucrări de sezon să se 
încheie în timpul cel mai scurt. De
altfel. în ultimele două zile suprafa
ța de oe care s-a strins recolta de 
porumb a crescut cu 7 procente, iar 
cantitățile de porumb aflat in grâ- 
me:’i pe cimp s-au diminuat.

Timnul se menține favorabil desfă
șurării lucrărilor agricole in cimp. 
Dar nu este exclus ca în unele zone 
ale tării vremea să se strice. Tocmai 
de aceea, in continuare trebuie asi
gurată participarea la muncă a tutu
ror locuitorilor de la sate, folosite 
din plin fiecare zi, fiecare ceas, din 
zori și pînă-n noapte, pentru a se 
încheia pretutindeni recoltarea și 
semănatul.

Relatările în pag. a 11-a
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IN JUDEȚUL TELEORMAN la chemarea organizațiilor de partid, un mare număr de oameni al munci! din întreprinderi și instituții au participat duminică, alături de oamenii muncii de 
la sate, la culesul și transportul recoltei. Se apreciază că au fost prezent! la cimp 36 000 de oameni. Ei au recoltat porumbul de pe 235 hectare, au depănușat 4 500 tone știuleți și au incărcat 

in camioane și alte mijloace de transport 5 820 tone porumb. In fotografie, o imagine surprinsă duminică la C.A.P. „Dunărea** Foto : S. Cristian

RĂSPUNSURI CLARE, 
ANGAJAMENTE CONCRETE 
LA APELUL GĂLĂJENILOR 
întreprinderea de utilaj petrolier Tîrgoviște:

în ultimele doua zile

AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
JUDEȚUL CLUJ: Semănatul griului, recoltarea 

sfeclei și a cartofilor
Intr-o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar ge

neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România. Comitetul județean Cluj al P.C.R. anunță că lucrătorii ogoarelor 
din această parte a tării, in frunte cu comuniștii, au încheiat, la 14 octom
brie. însămintările de toamnă pe întreaga suprafață.

In telegramă se menționează, totodată, că a fost recoltată întreaga 
producție de cartofi si sfeclă de zahăr, iar în prezent se acționează ener
gic. cu toate forțele, pentru recoltarea porumbului de pe ultimele supra
fețe. transportarea si predarea produselor la fondul de stat si executarea 
arăturilor adinei.

In încheiere se spune : Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, 
că organele si organizațiile de partid, toți lucrătorii din agricultura jude
țului Cluj sint ferm hotăriti să urmeze, prin fapte de muncă, pilduitoarea 
si neobosita dumneavoastră activitate dedicată Înfloririi multilaterale a 
națiunii noastre socialiste, intimpinind, cu adeziune deplină la politica 
internă si externă a partidului si statului, cu noi realizări in muncă cel 
de-al XH-lea Congres al partidului, eveniment istoric in înaintarea fermă 
a României pe calea progresului si civilizației socialiste si comuniste.

JUDEȚUL GALAȚI: Semănatul griului
In telegrama Comitetului Județean Galați al P.C.R. se spune : Co

muniștii. luc'rătorii din agricultura județului nostru, animat! de dorința 
fierbinte de a-și consacra eforturile. întreaga capacitate de muncă pentru 
a intimplna cel de-al XII-lea Congres al partidului cu realizări de seamă 
in înfăptuirea sarcinilor ce le revin, vă raportează, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, prin mobilizarea și utilizarea judicioasă a forțelor 
de care dispun, au reușit să termine semănatul griului pe întreaga supra
față de 73 500 hectare.

JUDEȚUL MUREȘ: Semănatul griului, recoltarea 
fructelor și strugurilor

Raportind că întreaga suprafață de 69100 ha, menită să asigure vii
toarea recoltă de griu, a fost insămințată in bune condiții și a fost

adunată producția de fructe și struguri, in telegrama Comitetului județean 
Mureș al P.C.R. se arată : •

însuflețiți de perspectiva minunată pe care directivele Congresului al 
XII-lea al partidului o deschid dezvoltării patriei noastre, vom mobiliza 
toate energiile creatoare ale oamenilor muncii, români, maghiari si ger
mani, pentru a Intimpina cu realizări de seamă înaltul forum al parti
dului, aducindu-ne In acest fel contribuția Ia înflorirea și Înălțarea pe 
noi trepte de progres și civilizație a scumpei noastre patrii — România 
socialistă.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD: Semănatul griului
Raportind încheierea Insămlnțări! griului pe întreaga suprafață pla

nificată, Comitetul județean de partid Bistrița-Năsăud arată in telegrama 
adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu că in prezent toate forțele umane 
și mecanice, tntreaga populație a satelor, numeroși elevi și tineri parti
cipă cu răspundere la recoltarea ultimelor suprafețe de porumb, transpor
tul și depozitarea fructelor, predarea obligațiilor la fondul de stat, elibe
rarea terenului in vederea trecerii. Ia efectuarea ogoarelor pentru cultu
rile de primăvară, traducind neabătut in viată indicațiile secretarului ge
neral al partidului cu privire Ia desfășurarea lucrărilor agricole de 
toamnă, la pregătirea condițiilor necesare obținerii unor recolte bogate 
in anul 1980.

JUDEȚUL SĂLAJ: Recoltarea porumbului, 
cartofilor, strugurilor și fructelor

Mobilizați plenar de chemarea și indicațiile dumneavoastră, mult 
stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, se spune in telegrama Co
mitetului județean de partid Sălaj, lucrătorii din agricultură, toți oamenii 
muncii — români si maghiari — din județul nostru, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, muncind cu hărnicie și dăruire au încheiat, la 15 
octombrie, recoltatul și transportul porumbului, cartofilor, legumelor, stru
gurilor si fructelor.

In prezent, eforturile mecanizatorilor, cooperatorilor și specialiștilor 
sint concentrate pentru terminarea, in următoarele două zile, a însămin- 
tărilor de toamnă care reprezintă peste 48 la sută din suprafața arabilă 
a unităților cooperatiste și de stat din județ. (Agerpres)

agricole s-a încheiat recoltarea po
rumbului, iar în 37 de unități s-a ter
minat semănatul griului. Toate între
prinderile agricole de stat din iudet 
au raportat, de asemenea. încheierea 
însămîntării . griului și recoltării po
rumbului. (Gheorghe Baltă).

IALOMIȚA: zilnic
6 000 hectare recoltate

Pînă luni seara, în județul Ialo
mița s-au recoltat peste 120 000 hec
tare din cele aproape 180 000 hectare 
de porumb aflate în cultură. S-a 
ajuns la media zilnică de 6 000 hec
tare recoltate și 14 000 tone știuleți 
transportați la bazele de recepție. In 
toate unitățile, fiecare oră bună de 
lucru este folosită la maximum. A 
crescut și eficienta folosirii mijloa
celor de transport. Duminică, de 
exemplu, a fost cu adevărat zi-record 
la recoltatul porumbului, in ajutorul 
mecanizatorilor și cooperatorilor fiind 
prezenti peste 5 000 de lucrători din 
întreprinderi, instituții și unități co
merciale. Din orașul Fetești, 700 
de muncitori și funcționari, care au 
venit în unitățile agricole cu 40 de 
mijloace de transport, au depănușat 
120 tone de porumb și au încărcat 
300 tone ce au fost duse la bazele 
de recepție. In municipiile Slobozia 
și Călărași, numai cei peste 2 500 de 
muncitori și-au îmbrăcat haina de 
sărbătoare a muncii în agricultură și 
au transportat 120 tone ponimb și au 
depănușat 100 tone. Duminică s-au 
transportat la bazele de recepție 
14 000 tone. Acest ritm a fost men
ținut și luni, dar el poate fi intensi
ficat prin scurtarea staționărilor la 
încărcarea și descărcarea mijloacelor 
de transport. (Mihai Vișoiu),

VRANCEA:

„Urgența I—rezolvată: 

armăturile au fost expediate"
Vasile Cirstea, inginer-șef : „Pen

tru oțelăria nr. 3 de la Combina
tul siderurgic Galați, întreprin
derea noastră are de livrat diverse 
armături. Nominalizarea lor s-a fă
cut in ziua de 2 octombrie a.c. si 
au fost introduse în fabricație 
Imediat cu denumirea de „urgența 
I — C.S. Galați**.  Am luat măsuri 
pentru a executa aceste armături 
pină Ia 15 octombrie a.c„ asa cum 
am stabilit de comun acord cu be
neficiarul. Pentru aceasta s-a in
trodus lucrul în trei schimburi ia 
prelucrări mecanice, montai si pro
be, 60 la sută din linia de fabrica
ție a armăturilor este ocupată cu 
realizarea acestor urgențe. In plus.

asamblarea s-a efectuat si ne linia 
de montaj a vaselor mijlocii. Ma
joritatea ' operațiilor au fost în
credințate muncitorilor de înaltă 
calificare. Aceasta ne-a Dermis să 
livrăm cele 27 armături la data sta
bilită în grafic și să asigurăm toe A 
condițiile pentru finalizarea la IjL 
men a acestei urgente. A rănia. 
nerezolvată insă problema actionă 
rilor electrice pentru alte 12 ar 
mături, pe care urmează să le pri
mim de Ia întreprinderea „Neptun" 
Cîmpina, unitate la care delegatul 
C.S. Galați, cu prilejul analizei din 
2 octombrie, și-a luat obligația de a 
interveni".

întreprinderea de pompe București: 

„Livrăm pompele in concordanță 

cu termenele de punere in funcțiune"
Ing. Andrei Pănoiu, director co

mercial : „Pentru acest an ne-am 
angajat să livrăm pentru oțelăria 
nr. 3 de la Galați 84 de pompe, 61 
din acestea fiind devansate din anul 
1980. In cadrul analizei efectuate 
cu Ministerul Industriei Metalur
gice. la 11 octombrie s-a stabilit 
ca cele 23 de pompe pe care le mai 
avem de executat la ora actuală 
să fie livrate in urgența I : în lu
nile octombrie și noiembrie. în 
concordantă cu termenele de pu
nere in funcțiune a diferitelor ca
pacități productive de la Galați. 
Pentru realizarea lor este mobi
lizat întregul colectiv al lntrenrin- 
deril, execuția acestor pompe 
fiind urmărită zilnic pe tot fluxul

de fabricație : de la turnătorie pină 
la montaj și la standul de probe.

Menționăm că din cele 23 de 
pompe pe care le mai avem de li
vrat oțelăriei de la Galați. 6 pompe 
sint deja executate în întreprin
dere, dar așteaptă primirea mo
toarelor de Ia unitățile Centralei 
industriale de mașini șl aparataj 
electric Craiova, căreia îi soli
cităm să devanseze- termenele de li
vrare la următoarele contracte : 
02/840, pentru două r o-toare de 
160 kW și la contractul 02/14670 
pentru două motoare 1 600 kW. 
Celelalte 17 pompe sînt lansate în 
fabricație și 10 din acestea vor fi 
expediat.e beneficiarului chiar în 
acește zile, iar 7 în luna noiem
brie a.c.“.

întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău: 

„Prin măsuri organizatorice 

vom devansa graficele"

Membrii cooperativei agricole Zimnicea participâ zl de zl la culesul porumbului

BACĂU : amplă 
mobilizare de forțe
La chemarea comitetului jude

țean de partid, peste 20 000 de mun
citori, elevi, cadre didactice și alți 
oameni ai muncii din orașele Bacău. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Tg. Ocna, 
Moinești și Buhuși au ieșit duminică 
să dea o mină dr ajutor la strînsul 
recoltei. In același timp, peste 1300 
de autocamioane apartinind diferite
lor unități economice din orașe, coo
perativelor agricole și stațiunilor de 
mecanizare a agriculturii au trans
portat porumb, sfeclă de zahăr și alte 
produse Ia magazii și in bazele de re
cepție.

Bilanțul zilelor de duminică și luni 
este rodnic : s-a cules si s-a trans
portat porumbul de pe o suprafață 
de circa 4 000 hectare și s-a insămin- 
tat cu griu o suprafață mai mare de 
5 000 hectare. în 40 de cooperative

la recoltare - 
aproape 94 la sută

In ultimele zile, la recoltatul po
rumbului și strugurilor s-au înre
gistrat în județul Vrancea viteze de 
lucru superioare celor anterioare. 
Duminică, 14 octombrie, porumbul « 
fost recoltat pe aproape 2 500 hec
tare. Astăzi. 15 octombrie, seara, cind 
la direcția agricolă județeană sosesc 
informații din teren, procentul la re
coltare, a crescut la aproape 94 la 
sută. Sînt create condiții ca în cel 
mult două-trei zile tot porumbul 
din cimp să fie adunat și transportat 
în magazii. Suprafețe mai mari au 
rămas de recoltat în unitățile agri
cole care au avut ca urgentă și cu
lesul strugurilor. In podgorii, dumi
nică, de exemplu, s-au recoltat 5 500 
tone de struguri, în 25 de unități 
culesul fiind încheiat. Mai sînt totuși 
de cules, potrivit evaluărilor, peste 
14 000 tone de struguri. (Dan Drăgu- 
lescu).

Ing. Ștefan Constantinescu, direc
tor comercial : „Cauza principală a 
nerealizării in termen a utilajelor 
solicitate la Galați o constituie 
neasigurarea documentației tehnice 
si a repartițiilor de către CIUMMER, 
acestea generînd greutăți in apro
vizionarea cu materialele necesare. 
Există neajunsuri și în realizarea 
fundurilor miner de coș — 150 bu
căți — pe care le executăm îmnreu- 
nă cu întreprinderea „Vulcan" 
București. De asemenea, Ia sfirșitul 
lunii septembrie se înregistra o 
restantă de 1 498 tone tablă, pe care 
trebuia să o asigure combinatul gă- 
iătean. Situația utilajelor ce tre
buie livrate combinatului este ur
mătoarea : trei rezervoare de stocat 
azotul au fost livrate Ia sfirsitul lu
nii septembrie, iar trei schimbătoa
re de căldură, aflate in probe hi
draulice. vor fi gata în cursul zilei 
de azi — 15 octombrie, n.n. Pînă la 
25 octombrie se vor executa si vom 
mal livra oțelăriei nr. 3 de Ia Ga

lati incă 6 schimbătoare de ca»„u- 
ră, trei expandoare și vor fi cau- 
ciucate 5 vase, care acum sînt în 
pregătire pentru a fi trimise co
laboratorilor. In ceea ce privește 
filtrele cu saci, ele vor fi finalizate 
cu mult înainte de termenul con
tractual. De asemenea, nînă în 
prezent au fost expediate 8 răci- 
toare din cele 28 contracte : restul 
de 20 nu pot fi executate in ter
men din cauza lipsei de teavă. ne
contractată din import de firmele 
specializate.

Cunoscînd importanta Dunerilor 
în funcțiune a noilor capacități de 
la combinatul gălățean. în între
prinderea noastră au foșt întărite 
formațiile de muncă cu personal de 
înaltă calificare, a fost îmbunătă
țită asistenta tehnică pentru a 
asigura un ritm rapid de execuție 
a utilajelor destinate oțelăriei gă- 
lățene. astfel ca livrarea lor să se 
facă în cel mai scurt timp posibil".

Cuvîntul cititorilor 
CUVÎNTUL

nu ar mai fi necesare, apa brută nație. Iar economiile de combusti-
de răcire puțind căpăta altă desti- bil ar crește mult.

In fruntea acțiunilor cetățenești 
— deputății

OAMENILOR MUNCII

Economii de
Corneliu Teodorescu, inginer la 

Întreprinderea „Electrocentrale"- 
București : Recent, la Centrala 
electrică de termoficare București- 
Sud s-a aplicat o soluție tehnică 
Îndrăzneață : folosirea, pentru ră
cirea aburului din turbine, a apei 
din rețeaua de termoficare, în locul 
apei brute din turnurile de făcire. 
în acest sens, a fost întocmită do
cumentația necesară și s-au efec
tuat modificările de rigoare, mai 
intii la un grup de 50 MW, apoi la 
toate cele șase grupuri. Acest pro
cedeu va permite o economie de 
50 000 tone combustibil convențio
nal pe an.

Soluțiile tehnice elaborate de 
specialiștii de la C.E.T. București-

combustibil
Sud au fost puse în aplicare de 
formațiile de lucru conduse de 
maiștrii T. Mateev, P. Nicolae și 
D. Văleanu. Recepțiile preliminare 
și de punere în funcțiune a grupu
rilor energetice, in noua soluție 
elaborată, nu au scos la iveală nici 
o deficiență. Noul procedeu, avînd 
vaste posibilități de generalizare 
la toate centralele electrice de ter
moficare, și-a găsit aplicare și Ia 
C.E.T. București-Vest. care a tre
cut la executarea modificărilor la 
grupul nr. 2, pentru același regim 
de economisire a energiei termice.

Dacă soluțiile adoptate aici s-ar 
extinde și la alte centrale electro
termice, turnurile de răcire, a 
căror construcție este costisitoare,

Vlad Bejenaru, satul Ionășeni, 
Județul Botoșani : A Intrat în 
obișnuința locuitorilor din satul 
Ionășeni, comuna Trușești, județul 
Botoșani, să întimpine marile eve
nimente din viața patriei cu re
zultate cit mai bune în toate do
meniile. In întrecerea desfășurată 
în cinstea celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R., sub deviza „Cir
cumscripția cea mai frumoasă, mai 
bine gospodărită", cetățenii satului, 
în frunte cu deputății, au desfășu
rat, înaintea campaniei agricole de 
toamnă. lucrări pentru repararea

drumurilor, construirea de noi po
duri și podețe, fintîni etc. Pe dru
mul situat în circumscripția elec
torală nr. 13 s-au transportat și 
așternut peste 12 tone de pietriș, 
în circumscripția nr. 16 s-a con
struit un pod, s-au săpat șan
țuri pe marginea drumurilor in 
aproape tot satul, s-au cărat pie
triș și pămînt. S-au depus sute și 
sute de ore de muncă patriotică. 
Printre evidențiați se numără cetă
țenii din circumscripțiile electorale 
în care activează deputății Marin 
Chiponcă, Dumitru Gh. Vatavu ș.a.

Aici nu există gospodari ?
V. Mlron. profesor, strada Fru

moasă nr. 54, București : Există în 
județul Vilcea, printre alte regiuni 
minunate, una care le întrece pe 
toate: regiunea Horezului. Numai 
că această zonă umple de năduf 
și uimire pe orice automobilist 
care se angajează în Valea Lunca- 
vățului, între orașul Horezu și co
muna Șirineasa, pe o porțiune de 
24 km. Starea acestui drum și a 
unor poduri de pe rîul Lunca- 
văț, in special, este sub orice 
critică. De curînd, în comuna Măl-

dărăști, situată pe această rută, un 
tractor căzuse de pe pod (prin ru
perea unor seînduri de lemn im
provizate) și zăcea sfărîmat la 
marginea apei. In comuna Oteșani, 
un anunț invita călătorii din au
tobuze (pe această vale circulă 
zilnic 5—6 autobuze pe distanța 
Horezu — Rîmnicu Vilcea și retur) 
să coboare, podul neprezentînd ga
ranția rezistenței. Aceeași invitație 
— la fiecare dintre podurile mari.

Ca cetățean mă întreb : in aceste 
localități ce fac edilii comunali 1

Pe scurt, 
din scrisori

• La minunatele condiții de tra
tament și odihnă existente in sta
țiunea Tușnad aș sugera conducerii 
acesteia să adauge alte citeva : să 
analizeze posibilitatea aducerii mo
fetei (produs gazos, constituit în 
cea mai mare parte din bioxid de 
carbon, folosit în tratamentul unor 
afecțiuni) în stațiune spre a scuti 
pe cei suferinzi, în special cardiaci, 
de eforturile făcute cu deplasările 
la izvoare, să se organizeze un 
serviciu competent și permanent 
pentru dirijarea vizitatorilor de la 
recepție la vilele de cazare, pre
cum și un sistem de indicatoare 
spre locurile de larg interes ale 
stațiunii. (Dumitru Pruncu, Timi
șoara).
• „Nici o mașină și nici un uit- 

Iaj sub randamentul planificat, 
nici un minut nelucrat !" — este 
inițiativa în cadrul căreia colecti
vul de oameni ai muncii de Ia sec
ția de aglomerare nr. 1 a Combi
natului siderurgic Hunedoara a 
reușit să trimită furnaliștilor. pînă 
la sfirșitul lunii septembrie. 28 200 
tone aglomerat fondant peste plan, 
în această perioadă productivitatea 
muncii a crescut cu 104 la sută, 
economisindu-se — la o tonă de 
aglomerat — 1,62 metri cubi de 
gaz de furnal și 0,78 kJVh. (Vasile 
Grigoraș, muncitor, Combinatul si
derurgic Hunedoara).

Combinatul de oțeluri speciale Tîrgoviște: 

„Intensificăm ritmul de lucru, dar 

așteptăm sprijinul beneficiarului"
Ing. Ion Ionescu, directorul uzi

nei nr. 3, din cadrul combinatului : 
„Conductele exhaustoare, solicitate 
de Combinatul siderurgic Galați, au 
fost introduse în fabricație la ate
lierul de confecții metalice abia la 
inceputui lunii octombrie. Aceasta 
datorită faptului că documentația 
prezentată a avut o serie de aspec
te neclarificate, ceea ce a dus la 
intîrzierea contractării. Nici in pre
zent contractul nu este clarificat. 
Totodată, combinatul de ia Galati 
nu ne-a trimis tabla necesară pen
tru confecționarea acestor utilaje. 
Totuși, colectivul atelierului, ho- 
tărit să sprijine eforturile construc
torilor gălățeni. depune in Drezent 
eforturi stăruitoare, folosind mate
riale existente in combinat, pentru

a realiza in această lună 30 tone 
utilaje.

Pentru intensificarea ritmului de 
execuție la restul utilajelor este 
necesar ca beneficiarul investiției 
să livreze întreaga cantitate de ta
blă contractată pentru această lu
crare. De asemenea, se imnune ca 
un reprezentant al combinatului să 
vină la fata locului pentru defini
tivarea contractului și întocmirea 
unui grafic de execuție corelat cu 
punerea în funcțiune a caDacitătii. 
In această situație, pe lingă cei 30 
lăcătuși și sudori care lucrează la 
execuția conductelor în două 
schimburi prelungite, vom mobiliza 
forțele necesare Dentru realizarea 
în bune condiții a utilajelor soli
citate".

Așa cum arătam in reportajul publicat in „Scintela" din 11 octom
brie ac., angajamentul constructorilor și montorilor de a pune in 
funcțiune oțelăria nr. 3 de la Galați cu peste o lună mai devreme 
este demn de toată lauda. După cum se cuvin apreciate și răspun
surile mobilizatoare primite de la Întreprinderea de utilaj petrolier 
Tîrgoviște și Întreprinderea de pompe din București. In ce pri
vește Întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău și Combintaul de 
oteluri speciale Tîrgoviște, punctualitatea in livrări poate fi rezol
vată numai cu sprijinul direct al beneficiarului — Combinatul side
rurgic Galați — și cu concursul altor unități colaboratoare. Care este 
răspunsul acestor unități 2 Vom reveni.

Iile ȘTEFAN, Gh. MANEA șl Mihai BAZU• •
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă mulțumim pentru condoleanțele dumneavoastră în legătură cu moartea 
prematură a tovarășului Hysni Kapo.

ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania

Cronica
întrevedere. Luni dimineață, 

Ludovic Fazekas,' ministrul econo
miei forestiere și materialelor de 
construcții, a avut o întrevedere cu 
Ibinga Magwangou. ministrul apelor 
Si pădurilor din Republica Gaboneză, 
care efectuează o vizită în tara 
noastră.

în cursul convorbirii au fost dis
cutate, In spiritul înțelegerilor din
tre președinții Nicolae Ceausescu si 
Omar Bongo, aspecte privind dez
voltarea colaborării si cooperării in 
domeniul economiei forestiere si in 
alte sectoare de interes reciproc, lăr
girea si diversificarea schimburilor 
dintre cele două țări.

La întrevedere au participat 
Gheorghe Lazăr, adjunct al mi
nistrului economiei forestiere si ma
terialelor de construcții, alte per
soane oficiale, precum si Maurice 
Yocko. ambasadorul Republicii Ga- 
boneze la București.

PlSCdrC. parlamenta
ră din Republica Singapore, bondusă 
de Yeoh Ghim Seng, președintele 
parlamentului, care a făcut o vizită 
in tara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale, a părăsit. ■ luni 
după-amiază. Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otoneni. 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, de deputati 
în M.A.N.

Vizita. în cadrul vizitei oficia
le pe care o Întreprinde In tara 
noastră, la Invitația ministrului afa- 
-arilor externe al Republicii Socia-

zilei
liste România. Stefan Andrei, minis
trul relațiilor externe al Statelor 
Unite Mexicane. Jorge Castaneda, a 
fost luni oaspete al iudetului Su
ceava. însotit de Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. ministrul mexican a vizitat 
atelierul de ceramică neagră de la 
Marginea si monumentele de artă 
feudală românească de la Voronet. 
Moldovița și Sucevita.

în onoarea oaspetelui, comitetul 
executiv al Consiliului popular ju
dețean a oferit un dejun.

Ședința Consiliului 
UCECOM. Luni a avut loc ln 
Capitală ședința Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meșteșu
gărești. Ia care au luat parte si pre
ședinți ai uniunilor județene.

Consiliul UCECOM a ales. în una
nimitate. în funcția de președinte al 
UCECOM pe tovarășul Teodor Haș 
și a eliberat pe tovarășul Ion Cotot 
din funcția de președinte al 
UCECOM, ținînd seama de faptul 
că urmează să primească alte însăr
cinări.

în continuare, consiliul a analizat 
activitatea cooperației meșteșugă
rești desfășurată. în acest an si a 
stabilit o serie de măsuri pentru 
realizarea integrală a prevederilor de 
plan.

La ședință a luat parte tovarășul 
Marin Vasile. secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului cen
tral de coordonare a activității orga
nizațiilor cooperatiste.

Sosirea în Capitală a secretarului general 
al Partidului Comunist din Ecuador, 

tovarășul Pedro Antonio Saad
g

Luni dimineață a sosit ln Capi
tală tovarășul Pedro Antonio Saad, 
secretarul general al P.C. din E- 
cuador. care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită de prie
tenie in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele ecuadorian a fost salutat de 
tovarășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.. de acti
viști de partid.

CONTUL CURENT PERSONAL
LA C. E. C.

„Săptămină economiei", ma
nifestare ce se organizează in 
luna aceasta, prilejuiește Casei 
de Economii și Consemnațiuni 
organizarea unor acțiuni menite 
să informeze populația despre 
desfășurarea procesului de eco
nomisire din tara noastră, asu
pra drepturilor și avantajelor 
depunătorilor la C.E.C. precum 
și despre instrumentele de eco
nomisire puse la dispoziția oa
menilor muncii. Printre multi
plele instrumente de < economi
sire puse la dispoziția populației 
se numără și Contul curent 
personal. Avantajul specific al 
acestui instrument este că 
asigură titularilor pe lingă păs
trarea economiilor bănești și 
efectuarea de plăți periodice și 
ocazionale din cont, fără ca a- 
ceștia să fie nevoiți să se depla
seze in acest scop la unitatea 
C.E.C. Aceste servicii se efec
tuează în mod gratuit, iar titu
larii beneficiază și de o dobindă 
de 2 la sută pe an pentru su
mele păstrate in cont. Depune
rile și plățile din contul curent

personal se fac in numerar sau 
prin virament, iar plățile în nu
merar pe bază de cecuri semna
te de titular sau de persoanele 
împuternicite de acesta (cel mult 
două persoane). Plata in nume
rar a cecurilor obișnuite se face 
la sucursala sau filiala C.E.C. la 
care s-a deschis contul sau la o 
altă unitate C.E.C. — stabilită 
de titular. Plata in numerar a 
cecurilor din carnetul de cecuri 
cu sumă limitată se face de ori
care sucursală, filială sau agen
ție C.E.C. din țară. Plățile prin 
virament din conturile curente 
personale se fac — din dispo
ziția titularilor — de către uni
tățile C.E.C. Ia care acestea 
sint deschise. Titularii de con
turi curente personale pot cere 
virarea din cont a unor sume 
pentru plăți periodice, ca plata 
abonamentelor de telefon, radio 
și televizor, a chiriei, a consu
mului de energie electrică și de 
gaze, precum șl plăți de impo
zite și taxe. Contul curent per
sonal se poate deschide oricărei 
persoane majore la sucursalele 
și filialele C.E.C. din tară.
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GIMNASTICĂ Șl VOLEI

Două comportări diametral opuse
FOTBAL

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewlng. Reluarea episo
dului 7

10.50 Telex
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,40 Curs de limba engleză
17,00 Din țările socialiste
17.30 Popas la Hoblta.
17.45 Itinerare turistice
18,06 Almanah pionieresc
18,25 Revista sodal-pohtlcă TV
18.50 îooi de seri
19,00 Telejurnal
19,20 în întîmpinarea Congresului al 

xn-lea âl partidului. Toate forțele 
pentru îndeplinirea exemplară a 
planului

19.30 Festivalul Internațional „George 
Eriescu" — ediția a VIII-a. Selec-

țlunl din „Rarada ctntecului popu
lar*  — partea a n-a

20,10 La zi ln agricultură
20,30 Reportaj TV : „Intîlnlrea văilor*  

— schiță monografică a orașului 
Adjud, județul Vrancea

20.50 Anunțuri și muzică
20.35 Seară de teatru : „Trenul de la 

ora zero*  de Ion Vintilă
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Album coral
16,15 In frunte, comuniștii
16.35 Bucuriile muzicii
17.20 Tot înainte I
17,45 Muzică populară
18,10 Buletin rutier
18,25 Film serial pentru copil : „Peripe

țiile lui David Balfour". Reluarea 
episodului 2

18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Muzică din operetele lui Abraham 

și Kalman
10.36 Viața economică a Capitalei
20,05 Recital instrumental
20.35 Moștenire pentru viitor .
21.05 Melodii populare
21.35 Telejurnal

I------------------------------ 1

; FAPTUL! 
! DIVERS!

cinema

La cîteva zile după întoarcerea 
rugbistilor tricolori din acel turneu 
ln care au demonstrat competentilor 
calezi că există si a 6-a mare pu
tere europeană in acest spectaculos 
și bărbătesc sport — gimnastele si 
gimnaștii. voleibalistele și voleibaliș
tii au fost supuși de asemenea la 
confruntări dificile cu parteneri 
străini.

Gimnastica ne-a adus iarăși satis
facții depline. La campionatele balca
nice de la Ljubljana, formațiile noas
tre — și cea feminină, și cea mas
culină — au dominat cu autoritate 
întrecerea, repurtînd victorii remar
cabile : ambele titluri pe echipe ; 
ambele titluri la individual compus ; 
toate medaliile de aur și de argint 
la cele patru aparate rezervate fe
telor ; două medalii de aur pe apa
rate la băieți ; alte cîteva medalii de 
argint ln toate probele; locul întii 
pe națiuni. Sigur, concurenta balca
nică n-a fost în putere să nună pro
bleme de nerezolvat reputatei școli 
de gimnastică românești, dar dacă 
luăm în considerație că Nadia Co- 
măneci a fost notată de patru ori 
cu 10 (ceea ce ilustrează siguranța 
și măiestria cu care execută multe 
din elementele noi .introduse în pro
gramul său), că și Emilia Eberle, și 
Anca Kiss au obținut cite o notă 
maximă, sau. pe de altă parte, că 
Dan Grecu și Kurt Szilier au în
vins la individual compus ne însuși 
'' impionul european absolut, bulga-

1 Stoian Delcev — ne putem da 
ne seama că gimnastele și gim- 
tii noștri se află într-o formă 

t -ti vă încurajatoare in preajma 
R. dialelor programate în S.U.A. in 
pr ,/a săptămină a lunii decembrie. 
Bineînțeles, să sperăm că pină a- 
tunci soții Bela și Marta Karoli vor 
reuși să pună la punct (ca în atî-

în cîteva
• In runda a 14-a a turneului in

terzonal feminin de șah de la Rio 
de Janeiro, maestra româncă Eli- 
sabeta Polihroniade a remizat cu li
dera clasamentului, Nana Ioseliani. 
După 11 victorii consecutive, aceasta 
a fost prima jumătate de punct ce
dată de șahista sovietică.

în clasament locul înttl este ocu
pat de Ioseliani, cu 11,5 puncte (1), 
urmată de Ve.roczt (Ungaria) — 9 
puncte (1), Lazarevici (Iugoslavia) — 
8,5 puncte (1), Aleksandria (U.R.S.S.)
— 7.5 puncte (3), Polihroniade 
(România) — 7 puncte (2). Fissdlck 
(R.F.G.) — 6.5 puncte, Zatulovskaia 
(U.R.S.S.) — 6 puncte (3) etc.

O Rezultate din prima rundă a 
turneului internațional de șah de la 
Novi Sad : Florin Gheorghiu (Româ
nia) — Kurajita (Iugoslavia) remi
ză ; Dezze (Iugoslavia) — Gligorici 
(Iugoslavia) 0—1 ; Gheller (U.R.S.S.)
— Raikovici (Iugoslavia) 1—0 : Knaak 
(R.D.G.) — Sveșnikov (U.R.S.S.) 0—1. 
Participă 14 șahiști din șăse țări.

• La „Felt Forum", o sală anexă ' 
a arenei „Madison Square Garden" 
din New York, au continuat meciu
rile primei ediții a „Cupei Mondia
le" la box. Iată rezultatele Înregis
trate : categ. mijlociemică : Dibrai-

tea alte rînduri. pînă acum) și pu
tinele imperfecțiuni arătate la Balca
niadă. îndeosebi pe... puntea suspi
nelor ! -

Voleiul ne-a tăiat entuziasmul ca- 
re-1 aveam la un moment dat. în le
gătură cu poziția noastră pe plan eu
ropean. Echipa masculină — de data 
aceasta intr-o formulă si cu o con
ducere care întruniseră toate sufra
giile specialiștilor, suporterilor și ale 
jucătorilor inșiși — s-a comportat la 
Europenele din Franța tot ca la Mon
dialele de anul trecut din Italia : fără 
vlagă și reflexe in fazele de apăra
re. fără fantezie și forța de blocaj 
la fileu, fără poftă de joc și spi
rit de sacrificiu pe tot parcursul me
ciurilor. Acum, cu locul 7 (la Euro
penele precedente, din Finlanda, cu
ceriseră medaliile de argint), băieții 
noștri (inhibați psihic in mod nejus- 
tificat în fata voleibaliștilor ceho
slovaci — înfrînti de toată lumea în 

.turneul final) trebuie să-și strîngă, 
totuși, rîndurile și să forțeze califi
carea pentru Olimpiadă la turneul ce 
se va juca la Varna. Echipa Iugo
slaviei (fără mari șanse înainte de 
Europene) ne-a .arătat, iată, că se 
poate. Noi de ce să nu reușim ! Des
pre fete — ce să zicem ? Toată lau
da pentru modul în care au luptat 
in grupă. în turneul final au avut 
si ghinionul accidentărilor, s-au mai 
și relaxat, ce mai. locul 5 este cel 
normal — nici prea jos. dar nici prea 
sus fată de valoarea lor. Mai în
grijorător este că. datorită unei po
litici nefaste duse ani și ani de zile 
în volei, nici la băieți si nici Ia fete 
..schimbul de mîine" nu arată a a- 
vea vreo valoare internațională. Dar 
despre această cardinală problemă 
vom discuta mai pe larg cu un viitor 
prilej...

rînduri
Iov (U.R.S.S.) bp Jose Molina (Porto 
Rico) ; Park Ciun (Coreea de Sud) 
bp Francisco Guerra (Chile) ; categ. 
mijlocie : Ramos (S.U.A.) bp Mon- 
g-rain (Canada) ; categ. semigrea : 
Tucker (S.U.A.) bp Pike (Australia) ; 
Jackson (Porto Rico) bko 2 pe Allo- 
tey (Ghana) ; Nikolian (U.R.S.S.) b. 
descalificare pe Sun Song (Coreea 
de Sud).

O Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, echipa braziliană de fotbal 
Vitoria Santo a jucat la Slatina în 
compania formației F.C. Scornicfești. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat do 
egalitate : 2—2 (1—1).

O în preliminariile campionatului 
european de fotbal, miercuri, 17 oc
tombrie. se vor desfășura șapte parti
de : Irlanda — Bulgaria și, Irlanda 
de Nord — Anglia (grupa I) : Bel
gia — Portugalia și Scoția — Austria 
(grupa a Il-a) ; Olanda — Polonia 
(grupa a IV-a) ; Ungaria — Finlanda 
(grupa a Vl-a) și R.F. Germania — 
Țara Galilor (grupa a VII-a).

O Echipa de fotbal F.C. Baia Mare, 
aflată în turneu in Polonia, a susți
nut un meci amical cu formația Ruch 
Chorzow. Partida s-a încheiat la ega
litate : 1—1 (0—1).

Combativitate și inițiativă în joc - 

. iată ce așteptăm 
de la reprezentativa de tineret
Fotbalul a fost supus duminica 

trecută la trei teste, in fata repre
zentativelor „A", ,.B“ și de tineret 
ale Uniunii Sovietice. Rezultatele sint 
cunoscute : 1—3 la Moscova (la ni
velul reprezentativelor „A"). 4—1 la 
Pitești (intre selecționatele secunde) 
și 0—2 la București (cadeții). Deși 
s-ar putea comenta mult pe margi
nea comportării reprezentanților noș
tri în aceste confruntări — o vom 
face cu alt prilej — in rindurile ce 
urmează ne vom referi la selecțio
nata de tineret, care mîine are o in- 
tilnire oficială cu reprezentativa si
milară a Ungariei la București. Este 
drept, alaltăieri a avut în reprezen
tativa Uniunii Sovietice pe însăși 
campioana mondială de tineret — o 
echipă valoroasă, sudată, cu ioc mo
dern și bărbătesc, care, după opinia 
personală, ar nune probleme în
săși primei reprezentative din tara 
sa într-o nartidă-test. Dar re
plica tinerilor noriri a fost cu 
mult sub ceea oe puteau ei si aștep
tam cu toții de la ei. In primul rînd.

le-a lipsit „aplombul" — bărbăția, 
dacă vreți — cu toate că jucau pe 
teren propriu. Au jucat lent, aștep- 
tmd adversarul in propriiil teren, 
fără inițiativă, pasînd lateral pină la 
exasperare, in careul advers au tri
mis numai centrări înalte, fără, a- 
dresă și fără sorți de interceptare, 
și — ceea ce a fost cel mai supără
tor — s-au lăsat încorsetați de pre
singul adversariloi- nu numai in atac, 
dai- chiar și in propria jumătate de 
teren. Ințelegind ce înseamnă să 
alergi pentru a fi primul la minge, 
să ai Inițiativă și să pasezi in viteză, 
să dublezi sau chiar să triplezi pe 
coechipierul care atacă un adversar, 
să folosești „un-doi“-uri pe linia per
pendiculară spre poartă, și în gene
ral să gîndești mai mult în joc — 
tinerii noștri au posibilitatea și ca
pacitatea să reușească altă compor
tare și să obțină cu totul alt rezultat 
în partida programată miine, de la 
orele 15, pe stadionul Republicii. îi 
așteptăm să-i încurajăm și să-i 
aplaudăm...

• Deducțiile colonelului Zorin : 
PATRIA — 14,30; 17: 18,30.
• Adio, dar rămin cu tine î SCA
LA — 15; 17,30; 20, CAPITOL — 
15,30; 17,45; 20.
• Întîlnire de gradul trei : SALA 
PALATULUI — 17,15; 20,15.
• Piedone Africanul : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
13.30, LUCEAFĂRUL — 13: 15,30; 
18; 20,30, BUCUREȘTI — 14; 16,45;
19.30, FAVORIT — 8,45; 11,30; 14,15; 
17; 19,45.
• Mihail, cline de circ : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20. 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Vacanță tragică ; CENTRAL — 
15; 17,15; 19,30.
• Frați de cruce î VICTORIA — 
15; 17,30; 20.
• Cineva cu tine : FESTIVAL — 
13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Program de desene animate — 
9,15; 10.30; 11.45; 13; 14,15. Un om 
in loden — 16; 18; 20 : DOINA.
• Ultima frontieră a morții : 
TIMPURI NOI — 15; 17,15: 19,30.
• Uraganul vine de la Navarone : 
FEROVIAR — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, 
GLORIA — 9; 11,30; 14; 16.30; 19, 
MODERN — 9; 11.30; 14; 16,30; 19.
• Ora zero : EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15. MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15, FLAMURA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Hoțul din Bagdad ! GRIVITA —
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.15.
FLOREASCA — 9; M; 13; 15,30;
17,45; 20.
• Jachetele galbene : BUZEȘTI — 
15.45; 18-; 20, COTROCENI — 15,30; 
17,43; 20.
• Capcană pentru rață ; DACIA 
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, PA
CEA — 16; 18; 20.
• Nick Carter superdetectiv : BU- 
CEGI — 16; 18; 20.
• Nu pot trăi fără lăutari : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Hercule cucerește Atlantida t 
FERENTARI — 15.30; 17,30; 19.30. >
• O casă sub soarele fierbinte : 
VIITORUL — 15,30; 17,45: 20.
• Misiunea Capricorn unu : GIU- 
LEȘTI — 9; 11,30: 14; 16,45: 19,30.

• Teatrul cel mare : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18 : 20.
• Lumea Atlantidei : VOLGA — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15, ARTA 
— 9; 11-15; 13.30: 15,45: 18; 20.
• în. numele papei r6ge : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Zbura ți tu înaltul cerului : 
POPULAR — 16; 18; 20.
• Omul păianjen : TOMIS — 9;
1115; 13,30; 15.45; 18: 20.15.
• Dacă vei pleca ; COSMOS — 
15.30: 17,30; 19.30.
• Fratele călăului : FLACĂRA — 
15,30; 17,45; 20.
• Acolo unde nu zboară pescăru
șii î PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Cu mîinile curate : LIRA — 16; 
18; 20.

teatre
a Teatrul Național București (sala 
mică) : Căsătoria — 19,30. (sala 
Atelier) : Poezie, muzică, dans — 
10.
• Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra*  (sala Grădina Icoanei) : 
Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vania — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19,30.
• Teatrul „Nottara*  (sala Maghe- 
ru) : Idioata — 19,30, (sala Stu
dio) : Jocul — 19.
• Teatrul german din Timișoara 
(sala Majestic) : Jocul vieții și al 
morții in deșertul de cenușă — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  ; Bun venit la Rapsodia 
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă*  : Păpușa 
cu piciorul rupt, Pufușor și Mus
tăcioară — 9,30, Micul prinț — 16.
• Circul București : „Olimpic 
circ" — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică*  (la Casa de 
cultură „înfrățirea între popoa
re") : Șoricelul și păpușa — 12,30,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 octombrie. In țară : Vremea 
va fi călduroasă în prima parte a in
tervalului,- apoi se va răci treptat in- 
ceptad din nord-vest. Cerul va fi va
riabil, cu Innorărl mal accentuate in 
vestul și nordul țării, precum șl în 
zonele de munte unde vor cădea ploi 
locale, care vor avea și caracter de 
aversă. însoțite de descărcări electrice. 
In celelalte zone aversele vor fi izolate.

Pe alocuri cantitățile de apă vor putea 
depăși 20 litri pe metru pătrat. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat, cu in
tensificări locale de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
8 șl 16 grade, mal coborîte în estul 
Transilvaniei, iar cele maxime între 16 
și 24 de grade, mai ridicate în prima zi 
In sud-est. Dimineața, pe alocuri, se 
va produce ceață. In București ; Vreme 
călduroasă, mai ales în prima parte a 
intervalului. Cerul va fi schimbător, 
favorabil ploii sub formă de aversă 
Însoțită de descărcări electrice. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperatura in 
scădere ușoară în ultimele zile. Dimi
neața, ceață slabă.

Pentru orice familie

Faima apelor minerale de

Situată la 330—380 m 
altitudine, intr-o zonă 
de dealuri și coline 
acoperite cu păduri de 
fag. stejar și brad, fe
rită de vinturi. stațiu

nea Govora beneficia
ză de un climat deose
bit de plăcut. Faima 
ei este dată insă de 
diversitatea apelor 
minerale, ape renumi-

Ia Govora
te pentru calitățile lor 
terapeutice. Atit fac
torii naturali de cură, 
cit și instalațiile și 
procedurile aplicative 
sint recomandate în 
tratarea unor afecțiuni 
ale aparatului locomo
tor (reumatismele de
generative. abartieula- 
re, posttraumatice. 
neurologice periferice 
și centrale) și a unor 
afecțiuni . respiratorii. 
Vilele de aici stau la 
dispoziție turiștilor 
veniti la tratament 
sau odihnă, iar res
taurantul și pensiuni
le servesc și meniuri 
/dietetice. La dispoziția 
oaspeților stau clu
buri și săli de spec
tacole, biblioteci, săli 
de lectură, terenuri 
de sport si discoteci. 
Agenția de turism 
din stațiune orga
nizează excursii Ia 
Cozia, Turnul. Horezu, 
unde se pot vizita 
vechi monumente is
torice și de artă, pre
cum și excursii la peș
terile. Muierii si Polo- 
vragi.

Informații privind 
obținerea biletelor sau 
organizafea de excursii 
— la*toate  agențiile și 
filialele Oficiilor ju
dețene de turism, 
precum și de la cele 
ale I.T.H.R. București.

în fotografie : ilus
trată din Govora

Printre asigurările de persoane 
puse la dispoziția populației de 
către Administrația Asigurărilor 
de Stat este și „asigurarea fami
lială mixtă de viață", care satis
face dorința celor care vor să ia o 
măsură suplimentară de prevedere 
pentru ei șl membrii familiei lor 
și, concomitent, să realizeze econo
mii planificate pe o anumita pe
rioadă de timp.

Pe scurt, această asigurare pre
zintă următoarele caracteristici : 
poate cuprinde pe toți membrii de 
familie care — la data contractării 
asigurării — sint in virstă de la 5 
la 65 de ani ; se poate contracta pe 
orice durată cuprinsă între 5 pină 
la 15 ani, la o sumă ce se stabi
lește de asigurat ; participă la tra
gerile lunare de amortizare, prin 
combinațiile de cite 3 litere ce se 
atribuie pentru fiecare 1 000 de lei 
din suma asigurată ; suma asigura
tă se plătește : ln caz de invalidi
tate permanentă din accidente a 
oricăruia dintre asigurați ; la ieși

rea combinației (combinațiilor) de 
litere, cu prilejul tragerilor de 
amortizare ; la expirarea asigurării 
(independent de sumele plătite an
terior pentru .eventualele cazuri de 
invaliditate permanentă) ; in caz 
de deces din orice cauză al orică
ruia dintre asigurați. Primele de 
asigurare sint diferențiate în func
ție de vîrsta persoanei care con
tractează asigurarea, de durata po
liței, de mărimea sumpi asigurate, 
precum și de numărul și vîrsta 
membrilor de familie ce se includ 
in asigurare, puțind fi achitate și 
in rate.

La expirarea asigurării la care 
primele au fost plătite pentru în
treaga durată prevăzută în poliță, 
suma asigurată se plătește conco
mitent cu o indemnizație de 10 la 
sută. Pentru informații suplimen
tare și contractarea de asigurări 
adresati-vă la responsabilii cu asi
gurările din unitățile socialiste, 
agenții și inspectorii de' asigurare, 
sau la oricare unitate ADAS.

Televizoare cu circuite
Datorită stabilizato

rului încorporat, tele
vizoarele cu circuite 
integrate funcționează 
normal, chiar si la va
riații mari ale tensiu
nii de rețea. Complet 
tranzistorizate, televi
zoarele cu circuite in
tegrate. au o fiabilita

te mărită. Consumul 
lor de energie electrică 
este redus cu 33 la 
sută. Termenul de ga- 
rarfție pentru buna 
funcționare a aparate
lor din familia televi
zoarelor cu circuite in
tegrate este majorat 
la 12 luni. Magazinele

integrate
și raioanele de specia
litate ale comerțului 
de stat oferă spre ale
gere următoarele ti
puri de televizoare cu 
circuite integrate, re
alizate pe baza celor 
mai noi scheme tehni
ce. utilizate pe plan 
mondial.

Denumirea 
televizorului

Diago
nala ecra
nului cm

Preț 
lei

Aconto
15% lei

Valoarea ratei 
lunare (24 rate) 

lei ’
Olt 44 2 920. 438 103
Snagov 47 2 920 438 103
Sirius 50 3 050 457 108 *
Sirius 50 3100 465 110
Diamant 61 3 600 540 128
Lux 65 4 000 600 142

I Salvatorul 1
| are 5 ani |

I Zilele trecute, mai exact la 9 . 
octombrie, un prichindel. Mitei | 
Tăbăcaru, in virstă de 5 ani — I
fiul președintelui cooperativei

I agricole din Dolhești. județul I 
Iași — a devenit eroul unei in- I 
timplări neobișnuite. Observind

I clipa in care prietenul său de ■ 
joacă, Radu Birzu — in virstă I 
de 4 ani — căzuse intr-o fintină I 
adincă de 14 metri, el a pornit

Iin fuga mare să dea alarma. Cel | 
care a coborit pe o fringhie in | 
fintină, Ion Hariton. a mai găsit

I acolo o fărimă de viată. Scos la ■ 
lumina soarelui, ud leoarcă și I 
învinețit de frig, copilul a arun- ■

Icat o privire caldă prietenului 
său, Mirel, ghicind parcă cine-i | 
salvase viața.

I Turistică
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Ne-au scris cîțiva amatori de 
excursii, care săptămină trecută 
au inaugurat ■„asfaltul1' spre 
Paring. Despre ce e vorba ? 
Șantierul forestier Hațeg a în
cheiat lucrarea de asfaltare a 
drumului de pe Valea Maleii, 
astfel că pină la telescaunul 
care duce direct la Paring se 
poate merge in voie, chiar cu 
automobilul. Acum si cabana 
Rusu beneficiază de drum as
faltat.

...Am publicat această știre de 
ultima oră, gindindu-ne că, tim
pul fiind incă frumos, poate unii 
amatori vor să pornească in
tr-acolo.

O nuntă de aur 
ca la Cosmeștî

Nuntă mare — a fost la 13 sep
tembrie — in casa muncitorului 
Petre Grigore din Cosmeștii 
Galațiului! Dar nuntă de aur, 
fiindcă nenea Petre si lelea To- 
mița au împlinit exact 50 de ani 
de cind s-au legat pe viață să 
muncească și să trăiască îm
preună, să aibă un cămin trai
nic si copii de nădejde. Acum, 
la venerabila virstă de 75 de ani 
— „mirele" — și 70 de ani — 
„mireasa" — se pot minări că 
nu s-au străduit degeaba: la 
fabrica de cherestea și. respec
tiv, la cooperativa agricolă din 
localitate — unde au lucrat — 
sint cinstiți cum se cuvine, deși 
au ieșit la pensie ; gospodăria 
lor personală este model in 
comună ; cei șase copii sint oa
meni la casele lor, cu familii 
închegate care le-au adus bătri- 
nilor bucuria de a avea pînă 
acum 15 nepoți și 4 strănepoți.

La mulți ani, Petre și Tomița 
Grigore! Vă urăm și noi viață 
lungă și sănătate !

...Și 600 cununii 
la Deva
Răminind tot in universul vie

ții de familie ilustrat de „Faptul 
divers" de mai sus, să spunem 
că in frumoasa Casă a căsăto
riilor din Deva au fost oficiate, 
de la începutul anului și pină 
acum, aproape 600 de cununii 
civile (cifra „rotundă" urmează 
să fie atinsă zilele acestea).

Să le urăm tuturor noilor că
sătoriți din municipiul hunedo- 
rean și din întreaga tară „casă 
de piatră" și bilanțuri cel puțin 
ca acela al familiei Grigore din 
Cosmești !

Poveste cu

• CECURI ELECTRO
NICE. Reprezentanții unor in
stitute bancare și organisme fi
nanciare franceze studiază, in 
prezent, posibilitatea unei solu
ții de schimb în vederea înlo
cuirii ca mijloace de plată a 
clasitelor cecuri, considerate azi 
ca o modalitate prea greoaie. în 
acest sens se preconizează ela
borarea unei așa-numite „cărți 
universale de plată" (CUP). Ea 
va semăna cu o carte obișnuită 
de credit, fiind insă prevăzută 
cu două rinduri de micro- 
elemente electronice. Primul 
rînd de elemente va per
mite identificarea, cu ajuto
rul unui dispozitiv special, a 
identității posesorului CUP, iar 
al doilea va declanșa automat, 
în momentul introducerii căr
ții intr-un alt dispozitiv, opera
țiile necesare pentru ținerea 
„la zi" a soldului persoanei 
respective, debitind sumele 
pe care aceasta le are de plă

tit in contul diferitelor ma
gazine, instituții ș.a. „Cecul e- 
lectronic" va duce la simplifi
carea unui mare număr de o- 
perațiuni financiare și, impli
cit, la un substanțial ciștig de 
timp.

• LASERUL ÎN CHI
RURGIA VASCULARA. 
Domeniile de aplicare a lase- 
rilor sint din ce in ce mai va
riate. în medicină ei s-au impus 
mai cu seamă datorită acțiunii 
hemostatice instantanee ( în o- 
perațiile pe organe intens vas- 
cularizate. intervenția laserului 
îndepărtează pericolul hemora
giilor). Specialiștii clinicii of
talmologie a Universității din 
Miinchen se preocupă de intro
ducerea laserului în operațiile 
vasculare — extrem de migă
loase, dificile și de durată — 
unde această perfecționare a 
tehnicii ar îndepărtă riscurile 
pe care metodele curente de

sudare sau coasere sub mi
croscop a vaselor sanguine le 
implică.

• „PIERDUT... ROCĂ 
SELENARĂ". O pierdere 
mai puțin obișnuită a fost a- 
nunțată de către N.A.S.A. (A- 
genția națională a S.U.A. pentru 
spațiul cosmic). După cum s-a 
putut constata în urma unui 
inventar recent efectuat, lip
sesc cantități importante de 
rocă adusă de astronauții ame
ricani din călătoriile lor pe 
Lună. Se apreciază că ar fi 
vorba de circa jumătate de ki
logram dispărut din secția „ma
teriale extraterestre", care are 
in păstrare cele 380 kg de ase
menea prețioase pietre.

• SCRUMIERĂ NE
POLUANTĂ. Pentru fumă
torii invederați card nu pot re
nunța Ia nocivul lor obicei, dar

DE PRETUTINDENI
care, in același timp, nu vor 
să dăuneze celor din jur, o 
firmă niponă a creat un ori
ginal dispozitiv, o scrumieră 
care absoarbe fumul datorită 
unui filtru cu carbon și unui 
ventilator alimentat cu micro- 
bateril. în felul acesta, aerul 
din încăperile în care se fu
mează devine din nou respi
rabil.

• MUZEUL IMPOZI
TELOR. La Rotterdam- e- 
xistă un original muzeu al im
pozitelor, organizat de un spe
cialist în problemele fiscale, 
profesorul Van-der Poel. Mu
zeul cuprinde un șir de expo- 
nate-unicate, printre care o 
plăcuță cu litere, cuneiforme 
din vechiul Babilon, conside

rat primul act fiscal din istoria 
omenirii. Parcurgerea sălilor 
muzeului constituie, în același 
timp, și o incursiune in drama
ticele încleștări sociale gene
rate de-a lungul secolelor de 
impozitele impuse în societatea 
împărțită in clase asupra pătu
rilor celor maj sărace. Elocven
tă în acest sens este o scrisoare 
din secolul al XVIII-lea a am
basadorului Angliei la Haga, 
prin care se arăta că în acea 
vreme „totul era supus impo
zitelor în Olanda, in afara ae
rului $i apei".

• MEDICAMENT ÎM
POTRIVA LEPREI ? Un 
grup de cercetători * de la U- 
niversitatea centrală din Vene
zuela a obținut, conform rela
tărilor ziarului ..Die Welt", un 
medicament capabil să vindece 
lepra. Această descoperire me
dicală senzațională, care încu
nunează șapte ani de" studii și

experimente, e de natură să dea 
speranțe „celor fără de speran
ță", cum sint numiți cei atinși 
de această cumplită boală. Se 
apreciază că în întreaga lume 
există între 12—20 milioane de 
leproși.

• CEL MAI RAPID 
VEHICUL ACȚIONAT 
PRIN ENERGIE UMANĂ. 
Fără*  îndoială, tricicleta din fo
tografie este vehiculul cel mai

rapid propulsat prin energia o- 
mului. Vehiculul, acționat, după 
cum se vede, de două persoane, 
măsoară 5 m în lungime, 1 m 
în înălțime și cintărește 32 kg. 
El poate atinge viteza de 80 
km pe oră, în zilele cu vînt pu
ternic puțind chiar depăși a- 
ceastă cifră. Ținind seama că 
viteza legală pe șoselele ameri
cane este de 90 km pe oră, cei 
care folosesc tricicleta riscă în 
asemenea zile cu vînt puternic 
să fie amendați pentru depășire 
de viteză...
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cocoșul roșu ?
Rubrica noastră a criticat, 

deseori, diverși indivizi care se | 
suie pe cite un tractor (de la I 
locul lor de muncă ori de pe 
unde-l găsesc) și fac cu el tot | 
felul de curse clandestine și de I 
năzbitii, nu o dată punind in 
pericol siguranța circulației pe I 
drumurile publice sau viața j 
unor cetățeni. Și acum avem pe * 
masa de lucru o serie de ase- ■ 
menea cazuri : din comuna Va- I 
lea Mare — Olt, de la sectorul I 
de exploatare forestieră Ciurea 
— Iași, de la C.A.P. „Sătmărea- I 
na" — Satu Mare ș.a. Nu le mai | 
relatăm, intrucit povestea unuia ’ 
seamănă ca două picături de apă ■ 
cu a celorlalte. Ne întrebăm | 
insă, acum, in plină campanie • 
agricolă, dacă povestea cu trac
toarele la plimbare este chiar I 
o poveste cu cocoșul roșu. Oare | 
nu sint in stare cei in drept să-i 
pună capăt, făcind ordine in fo- ■ 
losirea și parcarea acestor mij- I 
loace auto ? ■

Un sfat pentru 
consumatorii 
de bere

Ni se întimplă des să ne * 
oprim din drumul nostru pentru ■ 
a servi o bere — „din mers", | 
„in picioare" sau „la botul ca- ■ 
lului", cum obișnuim să spunem. 
Bem, plătim repede și plecăm I 
intr-ale noastre. Nici n-avem | 
tim-ff să ne dăm seama, și nici 
nu prea ne punem problema, ■ 
dacă prețul cerut era cel legal 
sau nu. .Profitind insă de I 
nebăgarea noastră de seamă, 
unii vinzători încearcă să se I 
îmbogățească. Un exemplu: Do- | 
rina Pelin — de la cantina în
treprinderii de țevi din Roman ■ 
v- a vindut intr-o oră 2 000 de ] 
sticle cu bere la un preț... ma- * 
forat cu 1 leu. Ea a fost prinsă . 
de organele de miliție, dar dacă 
și alții mai incearcă marea cu I 
sarea ?

Atenție deci la costul real al I 
berii ! ,

Rubrlcâ realizată de
Gheorqhe MITROI 
și corespondenții „Scînteii"



ORIENTUL MIJLOCIU
• Critici la adresa extinderii așezărilor implantate de Israel 
în teritoriile arabe ocupate • Țările islamice propun o sesiune 

specială a O.N.U. în problema palestiniană
CAIRO 15 (Agerpres). — Referin- 

du-se la hotârirea cabinetului israe- 
lian de a extinde suprafețele unor 
implantări ale populației evreiești in 
Cisiordania, purtătorul de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. A. Egipt a declarat că tara sa 
denunță noua politică israeliană în 
teritoriile arabe ocupate — infor
mează agenția M.E.N. El a precizat 
că „aceste implantări sint ilegale si 
contravin dreptului internațional și 
spiritului de pace, precum si acordu
rilor de Ia Camp David". „ridicind 
obstacole în calea unei reglementări 
pașnice, juste și globale in Orientul 
Mijlociu, prin crearea de situații ile
gale, care împiedică poporul palesti
nian de a beneficia de drepturile 
sale legitime".

NAȚIUNILE UNITE. — într-o de
clarație dată publicității la sediul 
din New York al Națiunilor Unite, 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, și-a exprimat neliniștea 
In legătură cu recenta decizie a gu
vernului israelian de a extinde așe
zările implantate in teritoriile arabe 
ocupate. Această hotărire, se relevă, 
este contrară rezoluțiilor Adunării 
Generale și Consiliului de Securitate. 
!n special rezoluției 452 a Consiliu
lui de Securitate, din 20 iulie 1979, 
privind implantările israeliene.

NAȚIUNILE UNITE — Miniștrii 
afacerilor externe ai țărilor Confe
rinței islamice au cerut convocarea 
unei sesiuni extraordinare a Adună
rii Generale a G.N.U. in legătură cu 
problema Palestinei și cea a Ierusa
limului, s-a aflat la sediul Națiunilor 
Unite. Președintele conferinței, minis
trul afacerilor externe al Marocului. 
M. Boucetta. a precizat. în cursul 
unei conferințe de presă, că sesiunea 
ar putea să aibă loc in aprilie sau 
în mai anul viitor.

WASHINGTON — Cu 78 de voturi 
contra 7, Senatul american a respins 
o propunere de reducere cu 100 mi-

Ședințe ale unor comisii 
C.A.E.R.

Recent au avut loc în R. P. Bul
garia cea de-a • 54-a ședință a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru industria cărbunelui, iar în 
R. P. Ungară cea de-a 51-a șe
dință a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria de petrol și gaze. 
Au fost examinate sarcinile care 
rezultă din hotărârile ședinței a 
XXXIII-a a Sesiunii C.A.E.R. și 
ale Comitetului Executiv al C.A.E.R., 
acordindu-se atenție perfecționării or
ganizării colaborării in domeniile 
respective de activitate. Au fost 
adoptate planurile de lucru pe 
perioada 1980—1981, examinîndu-se si 
alte probleme legate de dezvoltarea 
in continuare a colaborării multila
terale economice și tehnico-stiinți- 
fice. Lucrările s-att desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă, 
colaborare și prietenie. 

lioane de dolari a împrumuturilor 
militare acordate de S.U.A. Israelu
lui. Senatorul republican Mark Hat
field — care propusese un amenda
ment la proiectul de lege privind 
ajutorul pentru străinătate, prevă- 
zind și reducerea cu 10 la sută a 
creditelor militare acordate Israelu
lui — a declarat : „Acesta ar fi un 
gest simbolic... un apel la rațiune".

TEL AVIV — Primul ministru al 
Israelului, Menahem Begin, a avut o 
întrevedere, luni dimineața, cu. lide
rul Partidului Laburist din Marea 
Britanie, James Callaghan. Au fost 
discutate probleme legate de situa
ția din Orientul Mijlociu.

r.GENTIILE DE PRESA
pe scurt

ARESTAREA UNOR TERORIȘTI. Poliția spaniolâ a arestat simbâtâ 
20 de lideri ai organizației teroriste autointitulate „Grupurile Revoluționare 
Antifasciste 1 octombrie” (G.R.A.P.O.), între care și pe șeful acesteia. 
Jose Maria Sanchez Casas, acuzat de comiterea a 28 de asasinate. 
Au fost confiscate, de asemenea, arme, explozive, aparatură electronică 
și un dispozitiv pentru fabricarea gloanțelor.

Vizita în Franța a premierului Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze

PARIS 15 (Agerpres). — Hua 
Guofeng. premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a sosit, luni, 
intr-o vizită oficială la Paris — 
prima etapă a turneului său in unele 
țări vest-europene. Pe aeroportul 
Orly, el- a fost întimpinat de pre
ședintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, și de primul ministru fran
cez, Raymond Barre. .

In cursul convorbirilor dintre pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze și președintele francez — a- 
nunță agenția China Nouă — vor fi 
discutate probleme privind promo
varea in continuare a relațiilor de 
prietenie și a cooperării' dintre cele 
două țări și va avea loc un amplu 
schimb de opinii asupra situației in
ternaționale.

UN SIMPOZION PRIVIND RE
LAȚIILE ECONOMICE dintre 
membrii Uniunii economice și 
vamale a țărilor din Africa cen
trală (Congo, Gabon, Camerun și 
Republica Centrafricană) a avut 
loc la Brazzaville. Participanta au 
examinat modalități de reducere 
reciprocă a barierelor vamale in 
vederea extinderii schimburilor co
merciale.

SATELITUL BIOLOGIC „COSMOS 1 129“ și-a încheiat zborul orbital 
de 19 zile. Viețuitoarele aflate la bordul acestui laborator spațial — șobo
lani, insecte, plante, culturi de celule — du fost readuse pe Pămînt. La 
locul aterizării satelitului a fost construit urgent un laborator mobil, in 
cadrul căruia diferiți specialiști au efectuat studii. Apoi, materialele re
venite din Cosmos au fost trimise în laboratoare, unde au fost studiate 
de specialiști din Bulgaria, Cehoslovacia, RD.G., Polonia, România, Un
garia, Uniunea Sovietică, Statele Unite și Franța.

PARLAMENTUL SPANIOL a 
respins o propunere a partidului 
comunist in favoarea recunoașterii 
oficiale de către Spania a Frontu
lui POLISARIO ca reprezentant al 
poporului din Sahara occidentală. 
136 deputați au votat contra, 121 
pentru, iar 9 s-au abținut.

YEHUDI MENUHIN — PREMIUL 
PENTRU PACE. In prezența pre
ședintelui Republicii Federale Ger
mania, Karl Carstens, la Frankfurt 
pe Main a avut loc ceremonia de
cernării Premiului pentru pace — 
cea mai prestigioasă distincție cul
turală din R.F.G. — marelui violo
nist Yehudi Menuhin.

PREMIILE NOBEL PENTRU FIZICA SI CHIMIE. Premiul Nobel pen
tru fizică pe anul 1979 a fost acordat profesorilor Sheldon Glashow și 
Steven Weinberg (S.U.A.) și Abdus Salam (Pakistan), pentru contribuțiile 
pe care le-ău adus, separat, la dezvoltarea fizicii particulelor elementare. 
Laureata Premiului Nobel pentru chimie sint Herbert Brown (S.U.A.) și 
Georg Wittig (R.F.G.), pentru contribuțiile pe care le-au adus la dezvol
tarea tehnicilor sintezei organice.

Luni a avut loc prima rundă de 
convorbiri intre Hua Guofeng și Va
lery Giscard d’Estaing.

*
în afară de Franța, unde se va afla 

Intre 15 și 22 octombrie, liderul chi
nez va mai vizita Germania federală 
(22—28 octombrie), Marea Britanie 
(28 octombrie — 3 noiembrie) și 
Italia (3—6 noiembrie).

Intre documentele mai importante 
ce vor fi încheiate cu prilejul aces
tui turneu, calificat drept „istoric", se 
prevede semnarea cu Franța a unui 
program de schimburi culturale, iar 
cu R.F.G. a unui acord-cadru privind 
schimburile economice, similar celor 
existente deja cu Franța, Marea Bri
tanie și Italia.

=777?

Comunicat comun 
iugoslavo- italian

BELGRAD 15 (Agerpres). — In co
municatul comun publicat la Belgrad, 
la încheierea vizitei șefului statului 
italian, se arată că președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și preșe
dintele Italiei. Sandro Pertini, au 
constatat că intre cele două țări s-a 
stabilit un înalt grad de înțelegere 
și incredere. Cele două părți au re
levat importanta acordurilor bilaterale 
de la Osimo pentru pacea in Euro
pa. in spiritul documentelor de la 
Helsinki.

Cele două părți, arată comunicatul, 
au acordat o mare importantă pro
blemei promovării destinderii pe ca
lea eliminării obstacolelor care o fac 
instabilă, arătind că acest proces tre
buie să fie extins si la alte regiuni 
ale lumii. Comunicatul subliniază 
importanța pe care Iugoslavia și Ita
lia o acordă întăririi, in continuare, a 
securității și cooperării în Europa, in 
concordanță cu documentele, și acor
durile semnate la Helsinki și Bel
grad. relevind importanța pregătirii 
viitoarei reuniuni de.la Madrid. Este 
subliniată, tbtodată, însemnătatea de
osebită a O.N.U., ca organizație uni
versală în tratarea problemelor esen
țiale ale omenirii, și a înfăptuirii de
zarmării generale și complete, a in
terzicerii armelor nucleare.

Cerința stringentă 
a valorificării resurselor 
de înlocuire a petrolului 

— subliniată la reuniunea in
ternațională de la Copenhaga

COPENHAGA 15 (Agerpres). — 
Participanții la Conferința Asociației 
vest-europene a energiei, care s-a 
încheiat duminică la Copenhaga, a- 
preciază că liderii politici au datoria 
să ia deciziile necesare pentru re
ducerea importurilor de petrol prin 
valorificarea altor resurse, cum sint 
cărbunele și energia nucleară. Con
tinua incertitudine privind aprovi
zionarea cu petrol dovedește că re
sursele de înlocuire capătă o im
portanță vitală și trebuie să fie 
imediat folosite. orice întirziere 
puțind provoca o criză în următo
rii cîțiva ani.

Recent, in localitatea portugheză Montemor-o-Novo s-au produs ciocniri in
tre jandarmi și membrii unei cooperative agricole care se opuneau resti
tuirii către foștii proprietari a terenurilor expropriate prin reforma agrară. 
In cursul ciocnirilor, doi țărani și-au pierdut viata, ceea ce a declanșat in 
tară o puternică mișcare de solidaritate cu lupta țărănimii din zona refor
mei agrare. Fotografia înfățișează un aspect de la manifestația de solidari

tate desfășurată in localitatea Montijo *

PRIMIRE LA BEIJING. J1 
Pengfei. vicepremier al Consiliului 

| de Stat al R.P. Chineze, șeful Sec
ției pentru relații externe a .C.C. al 

IP.C. Chinez, a primit, luni, delega
ția de activiști ai P.C.R. condusă 
de Cornel Onescu, membru al C.C 

Ial P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Comitetului pentru problemele con
siliilor populare, aflată într-o vizită 
de prietenie in R.P. Chineză.

LA MOSCOVA a sosit luni, în- 
I tr-o vizită oficială de prietenie, 

Hafez Al-Assad. președintele Re
publicii Arabe Siriene, secretar ge- 

| neral al Partidului Baas Arab So
cialist.

CERERE DE EXTRĂDARE. Par-
* tidul Comunist Francez a hotărit să 
I ceară președintelui republicii. Va

lery Giscard d’Estaing, să intervină 
pe lingă autoritățile vest-germane 
in vederea obținerii extrădării a 
trei foști șefi ai Gestapoului la 

| Paris. Este vorba de Kurt Lischka, 
Ernst Ileinrichsohn și Herbert Ha-

Igen. condamnați în contumacie in
Franța și al căror proces pentru
„complicitate La crimă" urmează să 

I înceapă la 23 octombrie la Koln.

CONGRESUL RADICALILOR 
. SOCIALIȘTI DIN FRANȚA. La

Paris s-au încheiat duminică lu- 
I crările celui »de-al 79-lea Congres
. al Partidului Radical Socialist din 

Franța. Președinte al acestei for
mațiuni politice de centru-stînga 

Ia fost ales Didier Bariani. El îl în
locuiește în această funcție pe Jean 
Jacques Servan-Schreiber, care nu 

. a mai încercat să-și reînnoiască ' 
mandatul.

PRODUCȚIA MONDIALA DE 
CEREALE. Potrivit estimărilor De
partamentului american al agricul
turii, recolta mondială de cereale 
va fi in acest an de aproximativ
1 503,8 milioane tone, cu 7 la sută 1 
mai mică decit anul .trecut. In 
schimb un spor apreciabil urmează 
să înregistreze producția de semințe I 
oleaginoase, care se va ridica la 
178,1 milioane tone față de 158,7 mi
lioane in 1978.

POPULAȚIA AMERICII LATINE i 
va fi, in anul 2000, de 600 milioane 
de locuitori, a declarat, in cadrul * 
unui congres de pediatrie, Elbio 
Suares Ojeda, reprezentantul Orga
nizației Mondiale a Sănătății.

„ZIUA ROMÂNIEI" a avut loc 
luni la Salonul alimentației și arte
lor culinare de la Bruxelles. Pavi
lionului țării noastre i-au fost de
cernate Diploma și Medalia de aur.

S.U.A. : PENTRU O POLITICA 
FISCALA MAI ECHITABILĂ. In 
cadrul vizitelor pe care le-a efec
tuat in statele California și New 
Mexico, președintele Carter a de- r 
clarat, intr-o alocuțiune rostită la 
o convenție . a A.F.L./C.I.O. și a 
sindicqtetoȚ niunpitorilor din con
strucții,. că este necesară „promova- 

. rea unei, politici (te disciplină fis
cală, .care să asigure, totodată, pro
tecția celor săraci".

MOSCOVA

Chemările C. C. al P. C. U. S.

cu prilejul celei de-a 62-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 
Moscova au fost date publicității 
tradiționalele chemări ale C.C. al 
P.C.U.S., cu prilejul celei de-a 62-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Documentul subliniază rolul P.C.U.S. 
ca inspirator și organizator al revo
luției victorioase din Octombrie, ro
lul său conducător în societatea so
vietică.

Oamenilor muncii sovietici li se a- 
dresează chemarea de a lupta pentru 
îndeplinirea cu succes a planului pe 
anul 1979, a sarcinilor întregului cin
cinal.

C.C. al P.C.U.S. transmite salutul 
său frățesc partidelor comuniste și 
muncitorești, care luptă împotriva 
imperialismului, pentru pace, demo
crație. independență națională si so
cialism. Totodată, se transmite un

Încheierea Conferinței Naționale
a P. C. Portughez

Cuvintarea secretarului general al partidului, Alvaro Cunhal
LISABONA 15 (Agerpres). — La

Amadora. in apropiere de capitala 
lusitană, a avut loc Conferința Na
țională a P.C. Portughez consacra
tă pregătirii alegerilor parlamentare 
și locale care urmează să aibă loc 
în luna decembrie. La lucrările con
ferinței au luat parte aproximativ 
1 000 de delegați din întreaga țară.

Conferința a adoptat o rezoluție în 
care se subliniază că de rezultate
le scrutinului electoral din decem
brie depind evoluția situației poli
tice interne, viitorul democrației por
tugheze. Partidul- cheamă corpul e- 
lectoral portughez să-și dea votul 
pentru Alianța „Povo unido" (Po
porul unit), din care fac parte Parti
dul comunist și Mișcarea democra
tică portugheză.

Subliniind că participarea comu
niștilor in guvern este deosebit de 

salut frățesc popoarelor din țările 
socialiste, popoarelor altor țări, cla
sei muncitoare din țările capitaliste, 
care luptă împotriva exploatării, pen
tru drepturile oamenilor muncii, de
mocrație si progres social.

Chemările adresează salutul C.C. al 
P.C.U.S. popoarelor europene, ala 
S.U.A. și Canadei, cerindu-le să lup
te pentru traducerea integrală în
viată a Actului final de la Helsinki, 
pentru transformarea Europei intr-un 
continent al păcii, securității, colabo
rării și progresului social. In același 
timp, este adresată chemarea către 
toate popoarele lumii de a intensifi
ca lupta pentru încetarea cursei înar
mărilor. pentru dezarmare, pentru 
înlăturarea pericolului unui nou răz
boi mondial, pentru adincirea des
tinderii, pentru ca nerecurgerea la 
forță să devină o lege in relațiile in
ternaționale.

importantă pentru înfăptuirea unei 
politici democratice. P.C.P. respinge 
orice încercare de amestec din a- 
fară în treburile Portugaliei si în
cercările de a se face din afară pre
siuni pentru a nu admite intrarea 
comuniștilor în guvern. Numai po
porul portughez are dreptul de a 
stabili compoziția si politica guver
nului — se spune în rezoluție. ,

Luînd cuvîntul în' cadrul reunit - 
nii, Alvaro Cunhal, secretar* * * genet 
al partidului, a relevat că P.C. Po 
tughez consideră că alegerile consi 
tuie un eveniment pozitiv în ve
derea soluționării pe cale constitu
țională a crizei guvernamentale pre
lungite. Ele sint o confirmare a via
bilității instituțiilor democratice, a 
spus vorbitorul, care, totodată, a con
damnat încercările reactiunii de a 
submina stabilitatea politică, socială 
și militară, inclusiv atacurile la_a- 
dresa președintelui și a primului mi
nistru. actele teroriste și provocatoa
re. Pe de altă parte, el a arătat că 
încercările de restabilire a vechilor 
poziții ale marilor capitaliști și ale 
latifundiarilor nu contribuie la solu
tionarea problemelor naționale, ci 
duc la înrăutățirea condițiilor de trai 
ale maselor de oameni ai muncii, la 
adincirea crizei economice, pun în 
pericol existența regimului democra
tic si independența națională.

Este îndeobște cunoscut faptul că 
P.C. Portughez nu este de acord cu 
unele soluții politice ale factorilor 
de decizie de la Lisabona, dar. în si
tuația actuală, demisia guvernului si 
a președintelui ar însemna crearea 
unui vid in care ar putea pătrunde 
reacțiunea. De aceea, a subliniat 
Cunhal. Partidul comunist continuă 
să lupte pentru stabilitatea organelor 
puterii de stat ca o garanție a în
făptuirii. în bune condiții si la ter
menul stabilit, a alegerilor în care 
Partidul comunist urmărește înfrîn- 
gerea reacțiunii, asigurarea alegerii 
majorității democratice, in speță a 
comuniștilor și socialiștilor.

(din actualitatea politică) 
înnourări persistente 

pe cerul Europei de nord-vest...

AFRICA AUSTRALA
• întîlnire tripartită la nivel înalt • Membri ai conducerii 

Frontului Patriotic Zimbabwe la Dar es Salaam

„Intr-o lume considerată de peste 
două decenii și jumătate ca fiind 
aceea a bunăstării, liniștii, echilibru
lui și ordinii, apariția, de cițiva ani 
încoace, a unor repetate și îndelun
gate crize de guvern — dovadă a in
stabilității politice — caracterizează 
schimbările petrecute în ultimul 
timp în țările din nord-vestul Eu
ropei" — scrie ziarul FRANKFUR
TER RUNDSCHAU, intr-un comen
tariu consacrat evoluției situației din 
Belgia, Olanda. Danemafca. Norve
gia, Suedia, Finlanda și Islanda. în
soțind asemenea aprecieri cu un bo
gat material de fapte, presa occiden
tală consideră că perturbatiile de pe 
arena socială, manifestate in toate 
aceste țări, fără nici o excepție, sint 
urmarea directă a agravării feno
menelor economice negative.

Care sint faptele evocate ?
Din 1974, imediat după apariția pri

melor tendințe negative in economia 
mondială capitalistă și statele din 
nord-vestul Europei — state cunos
cute pentru nivelul înalt de dezvol
tare — și-au văzut afectat cursul 
normal al evoluției lor economice. 
Inițial, s-ă crezut că va fi vorba doar 
de o simplă „criză ciclică", a cărei 
durată nu va depăși doi-trei ani. In 
consecință, s-a recurs la măsuri de 
impulsionare a cererii interne (în 
dorința de a sa menține utilizarea 
forței de muncă la un nivel „rezo
nabil"). ceea ce a avut insă ca rezul
tat imediat o creștere a inflației și 
apariția unor balanțe comerciale de
ficitare. „Cind la sfirșitul anului 1977 
a devenit evident că recesiunea este 
un fenomen de durată, că in loc să 
se estompeze, dificultățile crizei se 
adîncesc — scria ziarul FINANCIAL 
TIMES — țările scandinave au fost 
nevoite să adopte măsuri restrictive, 
de austeritate. Șomajul a continuat 
să crească, balanțele de plăți s-au de
teriorat și mai mult, monedele s-au 
devalorizat, iar inflația a devenit 
-inamicul nr. 1», cu ritmuri anuale 
de 10—15 la sută". S-a făcut remar
cată totodată o serioasă încetinire a 
ritmului dezvoltării economice (pen
tru anul in curs fiind estimat .la 
aproximativ 1,5 la sută, fată de circa 
3 la sută în 1978 și de aproape 5 la 
sută in perioada 1970—1977). S-au de
teriorat ramuri întregi — industriile 
siderurgică, navală etc. — ale eco
nomiilor naționale din țările respec
tive, numeroase firme și companii 
au dat faliment. Șomajul in Finlan
da, Belgia, Danemarca a crescut mult 

în ultimii ani. ca dealtfel si in cele
lalte țări nordice, in unele din a- 
cestea numărul celor fără lucru re- 
prezentînd 7—8 la sută din totalul 
populației active.

Este semnificativ faptul că ’ nici 
măcar o tară ca Norvegia, care a de
venit una din țările mari producă
toare de petrol, dispunînd și de 
însemnate rezerve de „aur alb" (ener
gie hidroelectrică) și. ca atare, nu este 
afectată de criza energetică mondia
lă. nu se poate totuși sustrage im
plicațiilor crizei economice. Pentru

Fenomenele 
crizei economice 

și accentuarea 
perturbațiilor sociale

celelalte state — Belgia, Olanda, Da
nemarca, Suedia. Finlanda. Islanda
— nota de plată a importurilor de 
petrol apasă tot mai greu in balanță. 
Totodată, țările din nord-vestul Eu
ropei resimt consecințele masurilor 
protecționiste luate de statele capi
taliste mai puternice, care incearcă 
să canalizeze spre statele mici și 
mijlocii — cum sint țările respective
— o parte însemnată a propriilor 
lor dificultăți economice.

In aceste împrejurări, s-au ivit și 
s-au accentuat puternice frămintări 
pe frontul social, un exemplu eloc
vent fiind marea grevă a mun
citorilor de la rafinăria „Shell" din 
Rotterdam, cea mai amplă mișcare 
revendicativă din această tară. Pu
ternice greve și demonstrații munci
torești au avut loc și in celelalte state 
din nord-vestul Europei.

Pe acest fundal, presa occidentală 
remarcă drept un fenomen deosebit 
de negativ, îngrijorător: evoluția 
spre dreapta a unor formații și oa
meni politici, care cheamă la adop
tarea de „măsuri ferme". Acest cu
rent, considerat ca surprinzător in 
peisajul politic al țărilor nordice, a 
dus chiar la apariția unor or
ganizații care au trecut la ac
țiuni de provocare împotriva or
ganizațiilor de stingă. Desigur, ținta 
acestora sint, în primul rind. comu
niștii, a căror influentă și autoritate 
cresc tot mai mult în rîn'dul opiniei 
publice. In Finlanda și Islanda, co
muniștii au participat și participă la 

coalițiile guvernamentale ; totodată, 
este știut că in urma recentelor ale
geri din Suedia și Belgia, comuniștii 
și-au sporit numărul de deputați in 
parlamentele țărilor respective. In 
aceste condiții — așa cum s-a subli
niat la reuniunea reprezentanților 
partidelor comuniste din țările 
nordice ale Europei, desfășurată 
la începutul acestui an la Stockholm 
și consacrată crizei economice a lu
mii occidentale și problemelor dezar
mării — „comuniștii din țările nor
dice consideră că o colaborare între 
partidele comuniste, socialiste si so- 
cial-democrate are o mare însem
nătate".

Și alte fenomene cu caracter poli
tic reflectă efectele multiple pe care 
le au tendințele negative din econo
mie : în Islanda, după eșuarea coali
ției guvernamentale. președintele 
Partidului Social-Democrat din Is
landa. Benedikt Grondal, a prezen
tat. luni, președintelui tării. Kristjan 
Eldiarn, lista noului cabinet socialist 
minoritar, menit să dizolve parla
mentul și să asigure solutionarea 
problemelor curente pină la alege
rile legislative anticipate care vor 
avea loc. probabil, la inceputul lunii 
oecembi ie ; negocierile in vederea 
formării noului guvern al Suediei 
au durat aproape o lună de zile ; cri
za de guvern in Olanda a bătut ca 
durată (204 zile) toate recordurile cu
noscute la Haga ; în Belgia nu s-a 
putut forma un guvern de la 17 de
cembrie anul trecut pină la 12 mar
tie a.c. ; Norvegia are un guvern 
minoritar, care se zbate în difi
cultăți; de mai multi ani. Finlan
da întîmpină serioase greutăți în 
constituirea cabinetelor, crizele de 
guvern fiind de fiecare dată înde
lungate' ; primul ministru al Dane
marcei a prezentat demisia guvernu
lui său și a anunțat organizarea de 
alegeri anticipate (ultimul scrutin a 
avut loc in urmă cu doi ani și ju
mătate). decizia fiind determinată de 
imposibilitatea de a se ajunge la o 
poziție comună a celor două partide 
ale coaliției asupra politicii de ur
gentă In domeniul economic.

Se confirmă astfel caracterul de 
durată al crizei economice occiden
tale, căreia nu i se poate sustrage, 
practic, nici o țară, evenimentele din 
nord-vestul continentului eviden
țiind o preocupare serioasă din par
tea factorilor de răspundere de a se 
găsi o soluționare a problemelor a- 
părute.

Nicolae PLOPEANU

LUSAKA 15 (Agerpres). — Preșe
dinții Angolei, Zairului și Zambiei 
s-au întîlnit, duminică, in orașul 
zambian Ndola.Xunde au avut con
vorbiri referitoare la situația din A- 
frica australă și la relațiile dintre cele, 
trei tari. Au fost examinate conse
cințele pe care raidurile agresive în
treprinse de forțele regimurilor de 
la Salisbury și Pretoria pe teritoriul 
statelor africane din prima linie le 
au asupra păcii și stabilității in re
giune. ca și asupra economiilor ță
rilor respective. Cei trei șefi de stat- 
au reafirmat sprijinul țărilor lor cu 
lupta forțelor de eliberare națională 
din Africa australă împotriva regi
murilor rasiste minoritare.

DAR ES SALAAM 15 (Agerpres). 
— Doi membri ai conducerii Frontu

UN STUDIU AL F.A.O. RELEVĂ

Necesitatea eliminării obstacolelor din calea 
exporturilor țărilor „lumii a lreia“

ROMA 15 (Agerpres). — Potrivit 
datelor unui studiu, realizat de spe
cialiști ai Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.). in perioada ce va urma 
pină în 1985, țările în curs de dez
voltare au posibilități reale de a-și 
spori exporturile <\e produse agrico
le. O condiție importantă pentru a- 
tingerea acestui obiectiv, se mențio

Cheltuielile mondiale pentru înarmare:
434 MILIARDE DE DOLARI ANUAL!

Potrivit raportului publicat la 
Washington de „Agenția america
nă pentru controlul armamentelor 
și dezarmare", cheltuielile militare 
mondiale s-au ridicat într-un sin
gur an — 1977 — la 434 miliarde 
de dolari. Față de estimările de 
pînă acum de 400 miliarde de do
lari, aceasta reprezintă o serioasă 
ma|orare. Acest nivel record de 434 
de miliarde de dolari depășește cu 
mult produsul național total al în
tregii Africi și este de cîteva ori 
mai mare decît totalul asistenței o- 
ficiale pentru dezvoltare, acordată 
de statele industrializate țărilor in 
curs de dezvoltare, evidențiind din 

, nou necesitatea unor măsuri ho- 
tărîte pentru a se pune capăt 
uriașei irosiri de resurse materiale 

în scopuri neproductive 

lui Patriotic Zimbabwe — Simon 
Mzenda, vicepreședinte al Z.A.N.U., 
și Josia Chinamano, vicepreședinte al 
Z.A.P.U., au sosit in capitala Tanza
niei, în cadrul unui turneu pe care 
îl întreprind în țările din '„prima li
nie", pentru a informa șefii acestor 
state despre stadiul conferinței in 
problema Rhodesiei.

In cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Dar es Salaam. Josia 
Chinamano a declarat că reuniunea 
de la Londra se află în impas. El 
a precizat că autoritățile britanice 
încearcă să determine Frontul Pa
triotic Zimbabwe la o serie de con
cesii in unele probleme esențiale le
gate de eliberarea poporului Zim
babwe.

nează în studiu, este ca statele in
dustrializate să deschidă piețele pen
tru aceste produse. In fata creșterii 
exporturilor, se arată pe de altă parte 
în studiu, se află si alte obstacole, 
cum ar fi islabele progrese ale agri
culturii in unele țări, precum și in
stabilitatea de pe piața mondială a 
produselor agricole.

'Kncctrnțfc Nvsfein.

„încă puțin și ne ajunge din urmă..."

(Comentariu grafic al ziarului 
„Washington Post" la creșterea 
vertiginoasă a cursei înarmărilor)

„T ontons-macoutes"
A

Au reapărut brusc — deși dictato
rul din Haiti, Jean-Claude Duvali
er, promisese că nu se va mai re
curge la ei. Adică la „tontons-ma- 
coutes", membrii de tristă faimă ai 
detașamentelor polițienești înființa
te de tatăl său, Frangois Duvalier, 
sinistrul „papa Doc", pentru a re
prima drastic orice împotrivire 
față de regimul său singeros. Suc- 
cedindu-i, ca „președinte pe viață". 
Jean-Claude a încercat la început 
să arunce praf în ochii opiniei pu
blice, in care scop a „înlocuit" 
temporar pe temuții „tontons-ma- 
coutes" cu unități militare regulate 
și a făgăduit totodată că va impri
ma „direcții noi" vieții politice.

Dar cind o anchetă a unui ziar a 
relevat că 80 la sută din haitieni 
sint împotriva lui Duvalier — con-

Politețe prin poștă
Cu o politețe studiată, scrisoarea, 

expediată prin poștă, sună de fapt 
ca o condamnare : „Avind in ve
dere evoluția nesigură a întreprin
derii noastre — și numai din aces
te motive — ne vedem, din păcate, 
nevoiți să reziliem contractul dv... 
Cu salutări prietenești, Hubner-Va- 
mag, Societate pe acțiuni". O în
științare de concediere', primită la 
domiciliu, de muncitorul austriac 
Baumgartner. De ce prin poștă ? 
Probabil, așa socotește direcțiunea 
firmei Hubner-Vamag, din Atzgers- 
dorf. că e mai simplu. Cum poți 
explica unui om care lucrează din 
1957 la această întreprindere, că a 
„devenit de prisos" ? Și apoi,

Protestul
„scheletelor vii
O neobișnuită manifestație a avut 

loc pe străzile Londrei. Trei mii 
de artiști de teatru și cinema, cin- 
tăreți de operă și operetă, balerini 
și balerine, travestiți în „schelete 
vii", au protestat 
cerii modestelor 
acordate teatrelor 
cinematografice și 
pozitelor percepute pe încasările 
din vinzarea biletelor de teatru Și 
cinema. Un participant la această 
demonstrație, septuagenarul actor 
de cinema Ralph Richardson, a de
clarat : „Aceste măsuri înrăutățesc 
situația, și așa destul de critică, a 
slujitorilor teatrului și cinemato
grafului din Anglia".

impotriva redu- 
alocatii de stat 
și studiourilor 
a sporirii im-

T J
își fac reapariția^.
știenți că toate „înnoirile" sale 
sint, in realitate, niște farse — ti- 
nărul dictator a dat aparențele la 
o parte și, așa cum relatează zia
rul englez „Guardian", i-a scos 
din nou la iveală pe „tontons-ma- 
coutes", specialiști în torturi și 
execuții sumare și alte asemenea 
operații... Peste 200 de persoane au 
fost arestate in ultimul timp, iar 
teroarea și prigoana i-au lovit in 
primul rind pe acei lideri politici 
care au luat cit de cit in serios 
„autorizația" acordată de Duvalier 
pentru funcționarea unor partide.

Singeroșii „tontons-macoutes" sint 
din nou in acțiune cu binecuvin- 
tarea lui Jean-Claude 
Cum se vede, așchia 
parte de pom...

Duvalier, 
sare de-nu

misă
— e 
toți membrii familiei.

acasă, scrisoarea 
citită și de soție, de , . 

Nu mai

inevitabil 
copii, de 

........... ' e 
nevoie de explicații pentru fiecare 
in parte. Nu lipsesc, totuși, nici cu
vintele încurajatoare : „Pentru ac
tivitatea dv. de pină acum in între
prinderea noastră, permiteți-ne să 
vă exprimăm mulțumirile . noastre 
și să vă dorim, totodată, găsirea in 
scurt timp a unui loc sigur de 
muncă". După 23 ani de lucru in 
aceeași întreprindere, cu sănătatea 
de la o vreme, șubrezită, căutarea 
unui „loc sigur de muncă" con
turează o perspectivă deloc promi
țătoare pentru muncitorul Baum
gartner.
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