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In prezența tovarășului
Nicolae Ceaușescu,

a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a altor tovarăși din conducerea 

partidului și statului

Sărbătorirea „Zilei recoltei" în județul Argeș a prilejuit

o însuflețită manifestare a rotaririi oamenilor moroii re la sate
RE A 0A VIATA ÎNDEMNURILOR SECRETARULUI GENERAL AL PARTIOOLOI

PENTRU SPRRIREA CONTINUA A PROOUCTIEI AGRICOLE
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, a participat du
minică, 29 octombrie, în județul 
Argeș, la sărbătorirea „Zilei 
recoltei" — manifestare tradi
țională, desfășurată sub semnul 
prețuirii pe care partidul și sta
tul, întregul nostru popor o 
acordă muncii harnice a țără
nimii, a tuturor lucrătorilor de 
pe ogoare, strădaniilor lor de 
a spori neîncetat rodnicia pă- 
mîntului.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Manea Mănescu, losif 
Banc, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Constan
tin Dăscălescu, Ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Ion loniță, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, losif Uglar, 
llie Verdeț, Ștefan Voitec, Ște
fan Andrei, Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu, Ludovic Fazekas, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, Ri
chard Winter, Vasile Marin, 
Vasile Mușat, Angelo Micu- 
lescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare.

La sărbătorirea „Zilei recol
tei ‘ au luat parte, de aseme
nea, ca invitați, primii secretari 
ai comitetelor județene de 
partid Covasna — Ferdinand 
Nagy, Ilfov — Maxim Ber- 
ghianu, Prahova — Ion Cîrcei, 
Sibiu — Vasile Bărbuleț, Te
leorman — Teodor Roman, Vîl- 
cea — Teodor Coman.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat în această zi deosebită — ca în atitea zile ale anului — în mijlocul celor ce muncesc pe ogoare, s-a în- tilnit cu reprezentanți ai unor ministere economice, ai organelor locale de partid și de stat, cu țărani cooperatori și muncitori din întreprinderi agricole de stat, cu specialiști, anali- zind experiențele bune acumulate, rezultatele obținute și stabilind, pe baza lor, măsuri concrete pentru realizarea unor recolte tot mai bogate, pentru valorificarea cit mai deplină a marilor rezerve și posibilități de care dispune agricultura noastră socialistă,„Ziua recoltei” a constituit pentru țărănimea cooperatoare, pentru toți cei ce muncesc pe ogoare un nou prilej pentru a-și reafirma sentimentele de fierbinte dragoste și recunoștință pe care le nutresc față de partid și secretarul său general, pentru sprijinul permanent acordat dezvoltării și modernizării agriculturii, pentru grija statornică manifestată față de creșterea bunăstării materiale
(Continuare în pag. a Il-a)

• înfăptuirile acestui an 
- o nouă treaptă spre 
deplina valorificare a po
tențialului agriculturii.

• Să generalizăm experiența 
înaintată, să lichidăm ru
tina și conservatorismul, 
să promovăm larg noul în I 
activitatea agricolă!

• Revoluția în agricultură 
presupune o revoluție în 
știință, în conducerea pro
ducției, în modul de lucru 
al specialiștilor, al întregii 
țărănimi.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populară din Pitești

Dragi tovarăși și prieteni,Doresc să încep prin a adresa tuturor participanților la această mare adunare populară consacrată sărbătoririi „Zilei recoltei", tuturor locuitorilor municipiului și județului dumneavoastră cele mai călduroase salutări din partea Comitetului Central al partidului, Consiliului de Stat și guvernului, precum și a mea personal, (Urale, 
aplauze puternice, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Sărbătorim pentru a doua oară „Ziua recoltei" în județul Argeș, ceea ce demonstrează că oamenii muncii de pe ogoarele acestui județ s-au străduit să obțină recolte tot mai bune, să aducă o contribuție tot mai însemnată la progresul agriculturii noastre, la ridicarea bunăstării întregului popor. 
(Urale, aplauze, se scandează

„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
și poporul!“).In întreaga țară, în acest an, deși condițiile climatice n-au fost dintre cele mai favorabile, am obținut o producție agricolă satisfăcătoare, realizînd o recoltă de cereale de circa 19 milioane tone, precum și producții însemnate la celelalte culturi. Aceasta asigură pe deplin buna aprovizionare a populației și anumite disponibilități pentru export, deși nu pe măsura prevederilor planului și a necesităților. Producția obținută în acest an, în condițiile cunoscute. demonstrează încă o dată marile posibilități de care dispune agricultura noastră socialistă, care, dotată în mod corespunzător, dis- punînd de cantitățile necesare de produse chimice, poate realiza recolte mult mai mari decît cele dobindite pînă acum. (Urale, 

aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).Pentru rezultatele bune obținute de cooperatori, de toți oamenii muncii din agricultura județului Argeș — care ocupă și în acest an primul loc în întrecerea dintre județe — doresc să adresez tuturor cele . mai calde , felicitări și urări de noi și noi succese. (Urale, 
aplauze puternice).De aici, de la Pitești, doresc să adresez, de asemenea, întregii țărănimi cooperatiste, tuturor oamenilor muncii de pe ogoarele patriei noastre, întregii țărănimi cele mai calde felicitări cu prilejul „Zilei recoltei" pentru rezultatele obținute în . acest an, precum și urarea de succese tot mai mari. (Aplauze puternice, urale ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Trebuie să menționez cu multă satisfacție că in acest an a crescut numărul unităților agricole de stat și cooperatiste care au obținut recolte mari, cu mult peste 4 000 kg la grîu și cu mult peste 5 000 kg la porumb. Avem un număr mai mare de cooperative și întreprinderi de stat care au obținut recolte de porumb de 10 000 și peste 10 000 kg la hectar. An de an, noi și noi unități agricole de stat și cooperatiste pășesc înainte, obți- nînd de pe ogoarele pe care le gospodăresc recolte tot mai însemnate, apropiind momentul în care întreaga agricultură va depăși producția de 4 000 kg de grîu la hectar și de 5 000 kg de porumb la hectar — apropierea primăverii agriculturii de care am vorbit acum doi ani'. (Aplauze, 
urale, se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Tncă în acest an, în întreaga agricultură de stat ne apropiem de producția de 5 000 kg porumb la hectar ; sînt convins că anul viitor vom obține în agricultura de stat o producție de peste 5 000 kg de porumb la hectar. Cei care lucrează în acest sector trebuie să facă totul în această direcție. (Aplauze puternice, prelun
gite ; urale). După cum ați auzit, în Ialomița s-a depășit în acest an la porumb producția de 5 000 kg la hectar pe întregul județ. Aceasta demonstrează faptul că obiectivul de a obține peste 5 000 kg porumb în agricultura de stat pe întreaga țară este pe deplin realizabil.Fără îndoială, dragi tovarăși și prieteni, avem dreptul să fim mulțumiți de felul în care agricultura noastră se dezvoltă. Dar, totodată, nu trebuie să uităm lipsu

rile, greutățile care mai apar în- tr-un loc sau altul. Mai cu seamă trebuie să avem în vedere că nu peste tot se realizează lucrările agricole corespunzător cerințelor științei agricole, nu peste tot sînt folosite mijloacele mecanizate și mijloacele chimice așa cum se cuvine. Nu . este încă folosit in suficientă măsură pămintul — principalul factor de care depinde realizarea rapidă a obiectivului pe care l-a fixat Congresul ai XI-lea în domeniul agriculturii. Rezultatele bune pe care le avem într-un număr mare de unități -în unele județe demonstrează că peste tot este posibil ca încă în anul viitor să se facă o cotitură radicală în activitatea din agricultură. Trebuie să înțeleagă bine toți cei care
(Continuare în pag. a III-a)
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SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOLTEI
(Urmare din pag. I) și spirituale a satului românesc, pentru rolul important ce le-a fost conferit în opera de făurire a prezentului socialist șl a viitorului comunist al patriei.La sosirea în municipiul Pitești, mii de localnici au venit pentru a-i saluta din inimă pe iublțil oaspeți.In numele lor, al tuturor locuiton-

La expoziția realizărilor agriculturii județului Argeșîn ovațiile șl uralele nesfîrșlte ale mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat pătrund în expoziția agricolă organizată cu ocazia „Zilei recoltei" pe sub un frumos portal românesc împodobit cu ghirlande de brad, cu steaguri roșii și tricolore. Pe frontonul lui se află portretul secretarului general al partidului și urarea „Bine ați venit, tovarășe Nicolae Ceaușescu !“. La intrare, cepute au creat din petale covor multicolor. Tulnice sunete prelungi sosirea ... iar călușarii, aliniați de o parte și de alta a aleii, Interpretează cunoscutu’ și îndrăgitul dans popular născut pe aceste meleaguri. Fete și băieți in port argeșeăn oferă coșuri încărcate cu fructe.

milni pride flori un vestesc cu oaspeților,

Atenție deosebită pentru folosirea 

intensivă, eficientă a pămîntuluiPrimul stand este rezervat fondului funciar. Prin machete șl grafice sînt Înfățișate amplele lucrări efectuate în județul Argeș pentru ridicarea potențialului productiv al pămîntului. Secretarul general al partidului este informat că în județul Argeș, unde predomină solurile grele, pod- zolice, au fost executate lucrări de afînare pe o suprafață de 51 000 ha, s-au amenajat pentru Irigații încă 8 150 hectare, a fost combătută aciditatea pe o suprafață de 41 000 ha, iar 37 600 ha au fost scoase de sub efectul eroziunii. Specialiștii înfățișează, de asemenea, în cadrul dialogului cu secretarul general al partidului acțiunile Întreprinse în ultimii ani pentru readucerea In circuitul agricol a unor suprafețe de teren neproductive.Apreciind eforturile care se depun în județul Argeș, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se intensifice lucrările de ameliorare a solului, să se manifeste o grijă sporită pentru folosirea cît mai .................tulul, principalul în agricultură.Cîteva panouri stand înfățișează
a pămîn- producțiechibzuită factor de îh acestprezente rezultatele activită-

Producții tot mai mari, pe măsura 

posibilităților create de statul socialistrîndu-se în acest fel atît fructe proaspete pentru consumul populației, cît șl materii prime pentru in- __ _____ ____________ dustria alimentară. El a cerut orga- arată că, datorită aplicării rezultate lor nelor de specialitate să sprijine uni-cercetării științifice, județul Argeș înregistrează astăzi progrese substanțiale în toate domeniile producției cerealiere, ca și al plantelor tehnice. Astfel, se subliniază că în primii trei ani ai actualului cincinal prevederile cu privire la producția de cereale au fost depășite cu 133 000 tone.Bogăția produselor Argeșului este prezentată pe larg în standurile care înfățișează dezvoltarea pomiculturii, viticulturii și legumlculturii — ramuri de producție care au cunoscut, în ultimii ani, o puternică dezvoltare atit în acest județ, cît și la nivelul întregii țări. Este și firesc ca pe primul plan al preocupărilor organelor locale de partid și de stat, unităților agricole de stat și cooperatiste din județul Argeș să stea dezvoltarea pomiculturii, care găsește în această zonă condiții dintre cele mal favorabile. Fructe din toate speciile și soiurile, cu un colorit intens — roade ale livezilor argeșene — degajă o aromă plăcută și îmbietoare. Gazdele arată că, pe baza indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru efectuate cu trei ani în urmă în județul Argeș, au fost inițiate ample acțiuni în direcția extinderii plantațiilor intensive de pomi, a modernizării celor existente. Astfel, în anii 1976—1978 au fost făcute plantații pomicole pe 376 hectare, față de numai 243 hectare cit se realizase în perioada 1971—1975. Pentru anii 1979—1980 se prevede să se ajungă la 717 hectare plantații noi. Argeșul livrează an de an cantități tot mai mari de fructe de cea mai bună calitate. \ în ultimii doi ani au fost livrate la fondul de stat 125 000 tone fructe și se prevede ca în 1980 să se realizeze 175 000 tone, cantitate dublă față de media anuală realizată în perioada 1971—1975.Secretarul general al partidului este informat despre metodele noi de producere a materialului săditor pomicol, de rezultatele cercetărilor obținute în acest domeniu. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind eforturile care au fost făcute și rezultatele bune înregistrate, cere organelor de resort să acționeze mai stăruitor în direcția asigurării de material săditor pomicol în cantități cît mai mari, care să satisfacă nu numai necesitățile unităților agricole, dar și ale asociațiilor intercooperatiste.Un larg interes a manifestat tovarășul Nicolae Ceaușescu față de programul privind extinderea în cultură a arbuștilor fructiferi. Județul Argeș oferă o bogată experiență în acest domeniu. Anul acesta aici s-au produs peste un milion puieți de arbuști. Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare informează că este în curs de aplicare un vast program de extindere a arbuștilor fructiferi, astfel încît in 1980 să se ajungă la o suprafață de 1 835 hectare și 14 450 hectare în 1985, față de numai 1275 hectare in acest an.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind dezvoltarea arbuștilor fructiferi, precizează că această ramură trebuie dezvoltată într-un ritm rapid, asigu-

Un loc aparte în cadrul expoziției îl ocupă cultura cerealelor. în fața unor panouri infățișind producția de cereale, tovarășul Angelo Mltulescu

Produsele agricole - prelucrate

superior,Sint înfățișate apoi preocupările in domeniul prelucrării produselor agricole, îndeosebi a celor provenite din legumicultură și pomicultură. Specialiștii prezintă noile produse realizate în ultimul timp : pentru copii de diferite vîrste — concentrate alimentare care se produc începînd din această toamnă la fabrica Chiajna — București, fulgi de legume și cartofi, concentratul de legume „Vegetarom", 

lor meleagurilor argeșene, tovarășul Ion Strbu, prlm-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, urează tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea partidului șl statului un călduros bun venit.Este intonat Imnul de stat al Re-
Satisfacția nețărmurită pe care oamenii muncii de pe pămîntu- rile argeșene o trăiesc astăzi, avîn- du-1 din nou în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, este cu atît mai mare cu cit ea are loc la un an de la precedenta întîlnire prilejuită de sărbătoarea „Zilei recoltei" și în ambianta unei toamne bogate, ale cărei virtuți sint atît de sugestiv reliefate prin bogăția de produse vegetale și animale prezentate în expoziție. Sînt înfățișate aici rezultatele deosebite obținute de lucrătorii ogoarelor argeșene în anul 1978, rezultate care au determinat organizarea pentru a doua oară consecutiv a „Zilei recoltei" în județul Argeș. In același timp, expoziția este o oglindă expresivă a întregii noastre agriculturi, progreselor sale de ansamblu, ca și marilor sale posibilități. a a

ții în domeniul chimizării agriculturii. Specialiștii arată că pentru a ridica fertilitatea solurilor sărace, unitățile agricole cooperatiste și de stat folosesc astăzi doze sporite de îngrășăminte fosfatice șl cu potasiu, urmînd ca pe măsura dezvoltării ' industriei noastre chimice aceste cantități să crească. S-a subliniat că, pentru Intensificarea acestei acțiuni, în județul Argeș vor fi înființate centre de chimizare specializate care vor executa lucrările de fertilizare, de erbi- cidare șl de combatere a bolilor și dăunătorilor.în cadrul standului atrag atenția produsele llustrînd integrarea cercetării cu producția. Alături de problemele legate de sporirea potențialului productiv al pămîntului, în programul de activitate al cercetătorilor argeșeni un loc tot mai important revine creării de noi soiuri, ameliorării raselor de animale și altor cerințe de primă însemnătate pentru dezvoltarea agriculturii moderne. Intensive.Secretarul general al partidului se Interesează îndeaproape de noile linii de grîu create de specialiștii argeșeni, atrăglnd atenția ca introducerea lor în producția mare să fie temeinic verificată.

tățile agricole din zona de deal și submontană să dezvolte cultura arbuștilor fructiferi.Reprezentanții organelor locale raportează, de asemenea, că sînt in curs de înfăptuire indicațiile date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei de lucru care a avut loc în livezile de la Stilpeni-Argeș de a se dezvolta pomicultura în cadrul asociațiilor intercooperatiste. în prezent, în județ există 10 asociații pomicole, care vor planta, an de an, suprafețe tot mai mari. Avindu-se în vedere avantajele multiple pe care le oferă acțiunea de cooperare, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție să asigure dezvoltarea po- miculturii in cadrul asociațiilor intercooperatiste.Următorul popas 11 constituie standul viticulturii, unde sint prezentate atît realizările județului, cît și direcțiile de dezvoltare a acestei importante ramuri a agriculturii. Reprezentanții centralei de specialitate arată rezultatele aplicării măsurilor întreprinse în ce privește producerea materialului săditor viticol, metodele noi folosite în acest domeniu, astfel încît în anii ce vin să poată fi realizate plantații pe suprafețe mari cu densități sporite. Este evidențiată preocuparea care există în vederea extinderii soiurilor de viță de vie care dau producții mari de struguri la hectar și din care rezultă vinuri ușoare de consum curent : Mustoasă de Măderat, Zghihară de Huși, Roși- oară, Burgund, Băbească și altele, bună parte din ele vechi soiuri romanești care, așa cum arăta secretarul general al partidului, vor trebui să ocupe o pondere mai mare în rîndul celorlalte soiuri cultivate în țara noastră.La standul legumlculturii, cifrele înscrise pe panourile care însoțesc mostrele de produse ale grădinilor demonstrează cu prisosință modul cum a fost îndeplinită sarcina trasată de conducerea partidului ca fiecare județ să-și asigure o bază proprie de aprovizionare cu legume. Prin concentrarea producției și specializarea unităților în județul Argeș, cantitatea de legume livrată la fondul de stat este de 36 000 tone anual, față de 9 570 tone în 1975, și se prevede să ajungă la 40 000 tone în 1980.Tovarășul Nioolae Ceaușescu critică faptul că în multe unități agricole și județe producția de fasole la hectar se menține la un nivel scăzut, ară- tînd că nu se poate concepe ca diferitele sortimente legumicole să fie calculate în mod global. Totodată, cere conducerii Academiei de științe agricole și silvice, precum și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare să intensifice activitatea de cercetare pentru a se crea soiuri mai intensive de fasole, să se organizeze astfel producția incit să se obțină randamente superioare la hectar. Secretarul general al partidului a indicat, de asemenea, să se stabilească responsabili de programe pentru fiecare cultură.
diversificatprodus la Tirgu Mureș, și altele, care vor contribui la îmbunătățirea și diversificarea alimentației. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă centralei de specialitate să intensifice și mai mult gama preparatelor din legume, organizîndu-se o amplă acțiune de industrializare sau semiindustria- lizare.Sînt prezentate noile concentrate și sucuri de fructe, Intre care cele din 

publlcll Socialiste România. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece apoi In revistă compania de onoare, alcătuită din ostași al forțelor noastre armate, membri al gărzilor patriotice șl ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.Prlntr-un gest de caldă ospitalitate șl ca un semn al rodniciei pămîntului, un țăran cooperator invită pe 
coacăze, zmeură și altele. Reprezentanții organelor locale înfățișează proiectul de organizare șl funcționare a întreprinderii de producere și industrializare a legumelor și fructelor din Băiculești, în cadrul căreia se organizează trei ferme ce vor asigura fructe pentru producția de suc. sirop, oompot, dulceață și altele. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere ca, în interesul bunei aprovizionări a populației și al diversificării producției de sucuri bogate în vitamine, să fie finalizat cit mai repede acest proiect.Sînt apreciate eforturile care au fost făcute atît în județul Argeș, cit și în alte județe în ce privește prelucrarea produselor animaliere, îmbogățirea sortimentelor de bunuri alimentare de consum destinate populației. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere Departamentului industriei alimentare să asigure, în continuare, diversificarea produselor agroalimen- tare, folosindu-se în această direcție și experiența bună care există în multe județe.Secretarul general al partidului sa interesează îndeaproape cum se îndeplinesc programele de dezvoltare a zootehniei. Sînt apreciate vacile din

Un sprijin sporit din partea

industriei constructoare de mașini

sînt prezente numeroaseAlături de roadele pămîntului, în expoziție mașini șl utilaje agricole, unele modernizate, altele noi, care, prin performanțele lor, vor contribui la soluționarea unor necesități imperioase legate de mecanizarea agriculturii, îndeosebi a lucrărilor de recoltare.Printre exponate se remarcă o mașină de recoltat cartofi, de fapt un agregat complex care efectuează și operațiunile de sortare. Specialiștii apreciază că introducerea în producția de serie a acestui agregat va face ca recoltatul mecanizat al cartofilor

Sărbătoarea belșugului ogoarelor, a tuturor celor care, prin muncă neobosită, fac ca , roadele pămîntului să fie de la un an la altul tot mai bogate. s-a încheiat printr-o mare și entuziastă adunare populară organizată în centrul civic al municipiului Pitești.De la expoziție, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului parcurg, pe jos, una dintre principalele artere ale Piteștiu- lui, îndreptindu-se spre piața centrală — locul de desfășurare a marii a- dunări populare.O ambianță însuflețită, de intensă bucurie, domnește de-a lungul traseului parcurs. Mii și mii de localnici, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, au ieșit în întîmpinarea iubiților oaspeți. Mulțimea ovaționează și aclamă îndelung. Coruri reunite interpretează vibrantul cîntec „Partidul—Ceaușescu —România", trei nume scumpe tuturor, trei nume cu valoare de simbol, cu profunde rezonanțe în sufletul si conștiința națiunii noastre. Numeroase formații artistice de amatori, grupe de sportivi și sportive întregesc — prin evoluțiile lor — atmosfera acestei zile de sărbătoare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu căldură manifestărilor entuziaste ale piteștenilor.Pe parcursul distanței străbătute, de la expoziție pînă in centrul civic al orașului, secretarul general al partidului a dat noi indicații de sistematizare și modernizare, în continuare, a zonei prin care trece Calea Craiovei — importantă arteră de penetrație, cu intensă circulație. Dialogul cu edilii orașului privind sistematizarea municipiului este reluat la sediul comitetului județean de partid.Sosirea în piață a secretarului general. a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat este în- tîmpinată cu însuflețire, cu urale și aplauze prelungite. Cei prezenți — locuitori ai Piteștiului, ai localităților rurale din jur, muncitori, ingineri, tehnicieni, intelectuali. tineri și vîrstnici — scandează minute în șir „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, dînd glas nețărmuritei lor încrederi în partid și secretarul său general, adeziimii nestrămutate la politica clarvăzătoare a partidului și statului nostru, de propășire continuă a patriei noastre socialiste, de ridicare a României pe noi trepte de progres și civilizație.Deschizînd adunarea, tovarășul ION SÎRBU, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., exprimînd sentimentele pe care le împărtășesc în aceste momente toți cei ce muncesc și trăiesc în această parte a tării, a spus :Vă rog să-ml permiteți să exprim cele mai alese sentimente de stimă și prețuire, de nemărginită bucurie și satisfacție ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Argeș și să vă adresez, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, cele mai fierbinți urări de bun venit în această veche torie a României.Dorim să adresăm, caldă urare de stimatei tovarășe personalitate politică de seamă, revoluționară și militantă prestigioasă pentru construirea socialismului în patria noastră, distins om de știință, cu o contribuție remarcabilă la dezvoltarea cercetării științifice românești.Sin tem bucuroși să salutăm, de asemenea, prezența la marea noastră adunare populară a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului, a oaspeților din celelalte județe ale țării.Vă întîmpinăm astăzi — ca întotdeauna — cu nețărmurită dragoste, cu inimile pline de căldură. Toți locuitorii Argeșului dau astăzi încă o dată o vibrantă expresie recunoștinței profunde, respectului și admirației față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, omul și revoluționarul care, în fruntea partidului și statului,

vatră de is-totodată, o venit multbunElena Ceaușescu,

Nicolae Ceaușescu, petovarășul _____ _______tovarășa Elena Ceaușescu să guste din ploștlle cu vin, din plinea plămădită din griul nu de mult cules. Fete, în frumoase costume argeșene, grupuri de șoimi ai patriei și pionieri au venit în întlnlpinare, la rln- dul lor, cu buchete de flori. Mulțimea aclamă îndelung, cU însuflețire, rostind intr-un glas „Ceaușescu P.C.R. !“, „Ceaușescu șl poporul !“.
rasa brună ameliorată, care ating greutăți corporale mai mari și dau producții sporite de lapte. Tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția asupra necesității de a se acționa mai intens în direcția ameliorării animalelor, astfel încît de la același efectiv să se obțină producții sporite de carne și lapte. Că este cu putință să se realizeze acest deziderat o demonstrează între altele și experiența a numeroase unități agricole care prezintă animale la expoziția de la Pitești. S-a insistat, de asemenea, asupra necesității de a se realiza în timpul cel mai scurt programul de ameliorare a raselor autohtone de oi Tigaie și Țur- cană, prin încrucișarea lor cu rase care au o greutate corporală ridicată și dau producții sporite de lină. Sînt înfățișate, totodată, realizările obținute în ce privește sporirea producției de furaje, județul Argeș oferind o valoroasă experiență în direcția îmbunătățirii pajiștilor de munte.Părăsind acest sector, conducerea partidului are cuvinte de laudă pentru realizările obținute în județul Argeș în ce privește sporirea producției agroallmentare șl recomandă ca această valoroasă experiență să fie însușită și aplicată și de alte județe.
să fie soluționat, pentru început, în cele 7 județe mari cultivatoare. Mașina poate fi folosită, de asemenea, pentru recoltatul cepei.Secretarul general cere ministerului de resort, institutelor de cercetare să revadă aceste utilaje in sensul reducerii greutății lor, astfel încît ele să devină accesibile .oricărei unități agricole și să poată fi folosite pe orice teren. Sînt expuse, de asemenea, prototipurile tractorului pe șenile de 80 de cai putere pentru lucrările pe terenurile în pantă și combinei C 16, agregat de mare comple- 

Marea adunare populară din Pitești

valu-lnde- ce ne ■ întregul construcții,

muncește cu inegalabilă pasiune și dăruire comunistă, care de peste patru decenii și jumătate slujește cu fierbinte și exemplar devotament patria, partidul, poporul, legîndu-și cu strălucire numele de tot ce s-a înfăptuit vreodată mai măreț și mai durabil pe pămintul României.Prin înțelepciunea cu care conduceți destinele națiunii noastre, prin întreaga dumneavoastră viată șl activitate, prin înaltul exemplu de pasiune și dăruire revoluționară, prin patriotismul înflăcărat și internaționalismul consecvent, sînteți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în conștiința poporului, cel mai de seamă ctitor al României de astăzi înfloritoare, liberă și independentă, făuritor al imensului prestigiu de care se bucură România in lume.Argeșul, înscris temeinic în ritmurile civilizației socialiste, Argeșul, cu industria sa modernă, diversificată, care produce de peste 60 de ori mai mult decit în 1950, cu o agricultură în plină dezvoltare, cu condiții minunate pentru înflorirea științei, culturii și artei, cu orașele și satele sale înnoite, datorează totul politicii partidului, grijii deosebite pe care i-o purtați dumneavoastră personal, așa cum o purtați tuturor județelor țării.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că și în județul Argeș activitatea pentru îndeplinirea marilor obiective ale cincinalului se desfășoară in condiții bune. Pe primele 9 luni producția industrială pe ansamblul județului este mai mare cu 1,9 miliarde lei față de aceeași perioadă a anului trecut, 70 de întreprinderi depășind planul cu peste 400 milioane lei. Prin asimilare și autodotare, numai in anul 1978 au fost reduse eforturile tare cu 7,9 milioane lei valută.Sîntem ferm angajați pentru plinirea neabătută a sarcinilor revin pe acest an și pe cincinal în industrie și < pentru înlăturarea neajunsurilor care mai există în unele unități industriale și din domeniul investițiilor.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un pentru realizarea obiectivului trai pus de dumneavoastră în economiei, ridicarea nivelului nico-calitativ al producției, zarea și depășirea planului la toți indicatorii, creșterea eficienței întregii activități economice, astfel ca să realizăm în anul 1980 o producție industrială de peste 42 miliarde lei și angajamentul de a obține suplimentar cel puțin 2 miliarde lei.Organizarea pentru a doua oară consecutiv a sărbătorii „Zilei recoltei" în județul Argeș constituie pentru noi o mare cinste și onoare. Sin- tem bucuroși să vă raportăm că indicațiile date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în toamna trecută, au fost îndeplinite.Pentru creșterea potențialului productiv al pămîntului au fost executate lucrări de afinare a solului pe 51 000 hectare, lucrări complexe pe terenuri în pantă pe 11 000 ha, s-au amenajat pentru irigat încă 8 150 ha, au fost scoase de sub efectul excesului de umiditate 6 530 ha, s-a corectat aciditatea solului pe 41 000 ha. In acest an a fost obținută cea mai mare producție de cereale din istoria județului. Prevederile pe primii trei ani ai cincinalului pentru producția de cereale au fost depășite cu 133 000 tone, livrindu-se în plus la fondul de stat 64 000 tone, din care în acest an peste 19 000 tone. S-au obținut, de asemenea, producții superioare anilor anteriori la floarea-soarelui și in pentru ulei, realizîndu-se și depășin- du-se angajamentul asumat.Comitetul județean de partid a acordat o atenție deosebită traducerii în viață a indicațiilor date de dumneavoastră pentru dezvoltarea zootehniei — ramură care deține în prezent 55 la sută din producția agricolă a județului. Pe lîngă cele 7 complexe zootehnice de tip industrial existente anul trecut, anul acesta au mai fost date în funcțiune încă 17 mari corn-

efort cen- fata teh- reali-

în fața standurilor cu produse agroallmentare din cadrul expoziției agricolexitate, care poate fi utilizat la recoltatul porumbului, ca și al griului. Culegînd porumbul pe 8 rînduri, noua combină este cu 50 la sută mai productivă decît C 12. Apreciind această realizare a specialiștilor de la Institutul de cercetări pentru mașini agricole, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de caracteristicile ei tehnice și de randamentul pe care urmează să-l atingă și analizează cu ministrul industriei construcțiilor de mașini, Ion Avram, cu specialiști posibilitatea de a I se aduce îmbunătățiri constructive, în așa fel încît ea să poată asigura recoltatul a 300—360 tone porumb în două schimburi.

tovarășul viceprim- șiapoi cuvlntul MICULESCU, ministrul agriculturii alimentare, care a spus :

tovarășului toată inima, mulțumirile preocuparea neprecupețit știin-intensifi-

plexe, au fost modernizate 51 ferme de tip gospodăresc, ceea ce permite ca întreaga producție de carne de pasăre, de porc și ovină, necesară fondului pieței, să fie realizată In sistem industrial. Prevederile pentru actualul cincinal în acest sector de activitate vor fl realizate încă din anul 1979.Vă asigurăm, mult stimate to- Varășe' secretât general, că organizația , județeană de partid, comuniștii, toți lucrătorii ogoarelor vor acționa mai energic pentru ca toate unitățile să se ridice la nivelul celor fruntașe.Cu conștiința că rezultatele pe care le obținem în agricultură se da- toresc politicii partidului nostru, grijii deosebite pe care dumneavoastră o acordați acestei ramuri de bază a economiei naționale, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmînd înaltul dumneavoastră exemplu, vom munci cu toată răspunderea, cu pasiune și dăruire revoluționară, cu devotament comunist, pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce revin județului în industrie, agricultură. în toate domeniile, pentru mai puternica dezvoltare economico-socială a Argeșului și creșterea contribuției sale la dezvoltarea și înflorirea patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România.A luat ANGELO ministru, industriei .....în aceste momente sărbătorești, cînd țara întreagă își cinstește fruntașii și odată cu ei munca și contribuția pe care lucrătorii din agricultură, alături de întregul popor, o aduc la înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea și Conferinței naționale ale partidului, vă rog să-mi permiteți să adresez Nicolae Ceaușescu, din cu toată dragostea, noastre fierbinți pentru permanentă și sprijinul acordat în vederea orientării țifice, tot mai ferme, a ag iculturii pe calea modernizării și cării.Tovarăși, în acest an, unor condiții climatice nu mai favorabile, producția boabe depășește pe cea realizată în 1977. La semințele oleaginoase obținem o producție de peste 1 100 000 tone, la sfeclă de zahăr aproape 6 milioane tone, la cartofi și legume de cîmp circa 7,4 milioane tone, iar la fructe și struguri peste 2 milioane și jumătate tone. în zootehnie preliminăm încheierea anului cu sporuri importante de efective la toate speciile față de începutul anului, iar livrările la fondul de stat de produse animaliere sînt, de asemenea, mai mari decît in anul trecut cu peste 100 000 tone carne, un milion hectolitri de lapte și peste 60 milioane ouă.Toate acestea evidențiază cu pregnanță caracterul realist, științific al politicii agrare a Partidului Comunist Român, politică îmbrățișată și înfăptuită cu nestrămutată hotărîre de lucrătorii ogoarelor. Sprijinită puternic, permanent și multilateral de statul nostru socialist, agricultura reușește să obțină producții tot mai bune, contribuind astfel la dezvoltarea generală a avuției naționale, la creșterea bunăstării întregului popor.Trebuie să spunem însă, cu toată răspunderea ce ne revine, că rezultatele obținute, atit in sectorul vegetal, cît și în zootehnie, nu sînt încă pe măsura posibilităților. Indicatorii planului național de dezvoltare economică și socială stabiliți a- griculturii pe anul 1978 nu au fost îndepliniți la o serie de produse principale. Rezultatele bune obținute într-un număr din ce în ce mai mare •de unități agricole au demonstrat și în acest an rezervele importante de creștere a producției de care dispunem. Plecind de la învățămintele anului acesta, vom analiza în cadrul Consiliului Național al Agriculturii. cu toată exigența, rămîne- rile in urmă la unele activități de producție și vom stabili împreună cu U.N.C.A.P. măsurile cele mai potrivite pentru ca în anul 1979, sub con

în pofida dintre cele de cereale

în standul rezervat silviculturii, secretarului general al partidului îi sint prezentate produsele secundare ale pădurilor, care ocupă în județul Argeș 41 la sută din teritoriu, ce sînt obținute atît din flora spontană, cit și prin cultivare, printre care fructe de pădure. Tot aici se află speciile ce alcătuiesc fondul cinegetic deosebit de variat de care dispune județul, precum și o serie de trofee de vînă- toare medaliate cu aur la expoziția internațională organizată recent in cadrul Tîrgulul Internațional București, ca și la alte manifestări de acest gen din lume.în continuare, se vizitează sectorul activităților industriale din cadrul

ducerea organelor șl organizațiilor de partid, să facem un pas hotăritor in îndeplinirea sarcinilor de producție în toate unitățile, atit de stat, cit și cooperatiste.Vom acționa cu toată fermitatea pentru folosirea judicioasă a pămîntului. pentru sporirea capacității de producție a acestuia, asigurînd reali- . zarea integrală a programului de lucrări de îmbunătățiri funciare. Va # trebui să asigurăm o amplasare mai judicioasă a culturilor pe teritoriul fiecărei unități, să folosim soiurile și hibrizii cei mai adecvați fiecărei zone de cultură din tară. în zootehnie va trebui să acționăm mai susținut pentru asigurarea efectlvelor-matcă, creșterea in condiții cît mai bune a tineretului de prăsilă. Vom întreprinde măsuri eficiente de folosire mai intensivă a pajiștilor naturale, a resurselor secundare de furaje din producția vegetală.Lărgirea continuă a bazei tehnlco- materiale ne obligă să desfășurăm b activitate mai susținută pentru calificarea cooperatorilor, tuturor lucrătorilor din agricultură, in cunoașterea tehnologiilor, în conducerea tractoarelor, în vederea asigurării participării acestora la executarea la timp a lucrărilor agricole. în folosirea mai completă a forței de muncă pe tot timpul anului.Stimați tovarăși, în încheiere vă rog să-mi permiteți ca, in acest cadru sărbătoresc, de largă participare a oamenilor muncii din agricultură, din partea conducerii Ministerului A- griculturii și Industriei Alimentare, să mă angajez în fața conducerii partidului și statului, personal a dumneavoastră, tovarășe secretar general, că în noul an agricol ne vom spori eforturile pentru ca belșugul recoltelor să contribuie și mai substanțial la dezvoltarea in ritm susținut a economiei țării, la înflorirea patriei noastre socialiste, la bunăstarea și fericirea întregului popor.A luat apoi cuvîntul CONSTANTIN NEDELCU, președintele C.A.P. „23 Februarie" Borcea, județul Ialomița, care a spus : în numele comuniștilor, al celorlalți oameni ai muncii din mănoasa cimpie a Bărăganului ialomițean, județ distins cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", vă raportez dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, alături de toți lucrătorii din agricultură, sîntem puternic angajați și hotărîți să obținem producții superioare, în condiții de eficiență ridicată, că eforturile noastre sînt concentrate în prezent pentru încheierea grabnică a acțiunii de stringere și depozitare a recoltei acestui an. Irt toate unitățile agricole din județ s-a încheiat. In timpul optim, semănatul griului și al celorlalte culturi de toamnă, punindu-se astfel bazele obținerii unor producții sporite în anul 1979. Datorită eforturilor depuse ție, pe întregul să se obțină o 5 500 kg porumbȘi noi, cooperatorii „23 Februarie", comuna Borcea, lucrăm pămîntul așa cum ne-ați sfătuit permanent dumneavoastră. Ca buni gospodari, care știm să transformăm hărnicia și priceperea în recolte tot mai bogate, am reușit să realizăm în ultimii cinci ani. pe întreaga suprafață irigată, o producție medie de porumb de aproape10 000 kg, 2 460 kg floarea-soarelui și 43 tone sfeclă de zahăr de pe fiecare hectar.La marea sărbătoare a recoltei, vă raportăm, mult iubite tovarășe secretar general, că în acest an ăm înregistrat substanțiale depășiri față de angajamentul asumat Astfel, producția de porumb boabe este de11 000 kg la ha, floarea-soarelui 2 500 kg. Iar la sfecla de zahăr de 50 000 kg pe întreaga suprafață.Pe lotul experimental, de 20 ha, unde densitatea a fost de 65 000 plante la hă, am reușit să obținem o producție medie de 20 000 kg porumb. fapt ce demonstrează că avem posibilități de realizare a unor recolte și mai mari. Pentru anul viitor ne-am propus să extindem suprafața lotului experimental la 100 ha.

în această direc- județ se estimează producție medie de boabe la hectar.din C.A.P.

de stat să se Este un mo- exprimă, ca sărbătorii da

cooperativelor agricole de producție din Argeș, standurile Uniunii județene a cooperativelor de consum, precum și o expoziție de flori.La ieșirea din incinta expoziției, un grup de dansatori invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți conducători de partid și prindă în hora recoltei, ment emoționant, care întreaga desfășurare a astăzi, satisfacția oamenilor muncii argeșeni de a trăi aceste clipe de mare bucurie torul iubit al nostru. împreună cu conducă- partidului și al statului

obținute în acest an să livrăm la fondul de revenind

nu va da ca de

Rezultatele ne-au permis stat 4 500 tone porumb, cite 8 000 kg pe fiecare hectar.Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom mobiliza șl mai puternic forțele materiale și umane, vom pune în valoare mai intens posibilitățile și rezervele de care dispunem, pentru a realiza și depăși sarcinile de plan, contribuind astfel și noi la dezvoltarea multilaterală a patriei noastre socialiste.In prezența dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, a tovarășei Elena Ceaușescu la această mare sărbătoare a recoltei, noi simțim, de altfel ca întotdeauna, vibrînd puternic sentimentul de dragoste față de oameni, grija și răspunderea față de dezvoltarea accelerată și armonioasă a economiei țării — a spus ing. GHEORGHE TU- DORA. director al I.A.S. Băilești, județul Dolj.Cunoaștem cu toții eforturile materiale mari pe care le-a făcut și le face statul, întreaga noastră societate, pentru dezvoltarea bazei teh- nico-materiale a agriculturii, pentru ca această ramură de bază a economiei naționale să se înscrie în ritmurile stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.Știm, de asemenea, cu cită energie și dăruire vă ocupați dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de problemele dezvoltării, intensificării și modernizării producției agricole.Vă raportăm că pentru personalul muncitor din I.A.S. Băilești există dorință mai mare și nu precupeți nici un efort pentru a viață indicației dumneavoastră din fiecare întreprindere agricolă stat să facă o unitate model sub aspectul organizării, gospodăririi, productivității și eficienței. Anul acesta am reușit să obținem o producție medie la hectar de 5100 kg grîu, 5 400 kg orz, 2 500 kg soia. O atenție deosebită acordăm obținerii unor producții mari de porumb, cultura de bază In condițiile unității noastre ; prin aplicarea tehnologiilor de producere industrială a porumbului, întreprinderea noastră a realizat în medie la hectar în acest an 11 500 kg porumb boabe pe întreaga suprafață de 1 600 ha cultivată in regim irigat.Aceste rezultate sint continuarea celor din anii precedenți ; pe primii doi ani ai actualului cincinal, producția medie la5 500 kg la ha, iar 9 000 kg boabe laUnitatea noastră nlc sector zootehnic, care aproape 6 000 taurine, din care 3 200 vaci de lapte, dar de la care nu am realizat producții la nivelul posibilităților și condițiilor create. De aceea, ne vom preocupa în continuare și vom acționa cu toată hotărîrea pentru punerea în valoare a potențialului productiv al animalelor.Acum, cînd întreaga țară cunoaște o dezvoltare fără precedent în toate domeniile de activitate, noi, cei care lucrăm în agricultura de stat, ne simțim datori să muncim mai mult și mai bine pentru sporirea producției agricole, astfel ca să ne aducem o contribuție tot mai mare carea nivelului material și al poporului.Cred că este prilejul cel trivit, mult stimate și iubite secretar general, ca in această zl de sărbătoare noi, lucrătorii I.A.S. Băilești, să ne angajăm să realizăm la fiecare hectar : 6 000 kg grîu,6 000 kg orz, 3 000 kg soia și 12 000 kg porumb boabe în teren irigat, să sporim producția de lapte.Cu emoția și bucuria firească ce mă stăpinesc partlcipînd la această mare adunare populară — a spus, în cuvîntul său, BARABAS AGOSTON, președintele C.A.P. Sînzienl, județul Covasna — vă rog să-ml permiteți să exprim, in numele tuturor locuitorilor județului Covasna — români și maghiari — sentimentele cele mai alese, recunoștința fierbinte 

grîu a fost de la porumb de ha.are și un puter- numără

la ridi- spiritualmal po- tovarășe

(Continuare în pag. a IlI-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)lucrează în agricultură — înce- pînd cu Ministerul Agriculturii, cu Consiliul Național Agricol, cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole, cu organizațiile județene de partid și organele agricole, cu consiliile de conducere ale unităților de stat și cooperatiste — întreaga țărănime, toți specialiștii, că nu se mai poate admite desfășurarea în continuare a unei activități nesatisfăcătoare în unele unități și județe. Trebuie lichidate cu hotărîre lipsurile, delăsarea, trebuie declanșată o mobilizare generală pentru realizarea sarcinilor puse de Congresul al XI-lea în domeniul agriculturii. Dispunem de tot ce este necesar pentru aceasta și putem obține ceea ce 
ne-am: propus. (Aplauze și urale ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).Avem rezultate bune și la plantele tehnice, în viticultură, în pomicultură, în zootehnie. Pe ansamblu mergem înainte, dar, trebuie să recunoaștem, mergem însă cu pași prea înceți. Putem merge mai repede și trebuie să mărim pasul. Cerințele dezvoltării economiei naționale, ale ridicării nivelului de trai, înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate impun să impulsionăm ritmul în toate sectoarele din agricultură. Avem posibilități să obținem realizarea prevederilor stabilite de Congresul al XI-lea, asigurînd creșterea contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a patriei, la ridicarea bunăstării întregului nostru popor. (Aplauze, urale).Sărbătorirea „Zilei recoltei" trebuie să constituie un prilej de trecere în revistă a întregii noastre activități, atît a ceea ce este bun, cît și a ceea ce este negativ. Să învățăm din ceea ce este bun și să generalizăm experiența pozitivă și, totodată, să tragem învățămintele corespunzătoare din lipsurile și greșelile comise și în acest an, pentru a nu le mai repeta în anul viitor. Consiliul Național al Agriculturii, Uniunea Națională, organizațiile de partid, organele agricole trebuie să treacă la măsuri de pregătire în cele mai bune condiții a campaniei agricole pentru anul viitor. Am însămîn- țat, în general, în condiții bune. Avem posibilitatea de a realiza toate arăturile pentru însămînță- rile de primăvară. Să pregătim temeinic semințele și, mai cu seamă, să ne ocupăm ca fiecare specialist, fiecare lucrător din agricultură să înțeleagă cum trebuie desfășurată activitatea în anul viitor. încheierea lucrărilor agricole din toamnă nu înseamnă că putem dormi liniștiți pînă la primăvară. Dimpotrivă, trebuie folosite din plin lunile de iarnă pentru pregătirea temeinică a recoltei anului viitor, pentru a obține recolte mult superioare celor din acest an în toate sectoarele 1 

(Aplauze puternice, urale).

Dragi tovarăși și prieteni,Deși sărbătorim „Ziua recoltei", nu putem să nu menționăm rezultatele pe care minunata noastră clasă muncitoare, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, din patria noastră le obțin în celelalte domenii de activitate, în industrie, producția pe primele nouă luni — și desigur și pe 10 luni — este superioară prevederilor planului. în doi ani și 10 luni am obținut peste 40 miliarde lei producție industrială peste plan, ceea ce demonstrează că obiectivele stabilite de Conferința Națională de a realiza în acest cincinal peste plan o producție de 100 miliarde lei sînt pe deplin realizabile și vor fi înfăptuite ! 
(Aplauze puternice, prelungite; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).De altfel, rezultatele din agricultură sînt nemijlocit legate de contribuția importantă a clasei muncitoare, a industriei noastre socialiste la mecanizarea și chimizarea acestei ramuri economice. Iată de ce la „Ziua recoltei" doresc să adresez clasei noastre muncitoare, inginerilor și tehnicienilor, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor cele mai calde felicitări pentru succesele obținute în toate domeniile in înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral 

dezvoltate în România. (Aplauze 
puternice, prelungite; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).Sînt cunoscute măsurile adoptate de Comitetul Central al partidului în vederea perfecționării mecanismului economic, întăririi autoconducerii și autogestiunii în toate sectoarele. Doresc să reamintesc aici faptul că autocon- ducerea și autogestiunea trebuie să se afirme cu putere atît în agricultura de stat, în S.M.A.-uri, cît și în cooperativele agricole de producție. Trebuie să organizăm întreaga activitate agricolă pe principiile economice ; indicatorul producției nete trebuie să fie ho- tărîtor și în producția agricolă de stat și cooperatistă. (Aplauze pu
ternice, urale).Trecerea la noul mecanism economic presupune, așa cum a stabilit Conferința Națională din anul trecut, realizarea saltului de la acumularea cantitativă la o nouă calitate în toate sectoarele. Este necesar ca această calitate nouă să se afirme cu putere și în agricultura noastră socialistă. în agricultură trebuie să se afirme, de asemenea, cu putere, revoluția tehnico-științifică prin creșterea contribuției științei agricole la obținerea unor rezultate tot mai bune. Aceasta presupune ca institutele agricole, Academia agricolă, toți cei care lucrează în domeniul cercetării, să rupă hotărît cu rutina și conservatorismul, să adopte un spirit cu adevărat revoluționar în știința agricolă. Rezultatele unei asemenea orientări sînt demonstrate de unitățile care au lichidat cu formalismul, rutina, conservatorismul, adoptînd metode noi în activitatea agricolă. 
(Aplauze puternice, urale).Avem nevoie de semințe mai bune, de mai mare productivitate, rezistente la condițiile climei din țara noastră, din diferite zone; avem nevoie de rase de animale superioare, mai productive, care să asigure o producție mai mare de carne, lapte, lînă. Practica demonstrează că este pe deplin posibil să realizăm rapid rase superioare în țara noastră. Iată 
de ce este necesar ca miile de cercetători agricoli să iasă din birouri și laboratoare, să meargă în fermele agricole, în rîndul lucrătorilor agriculturii și împreună cu aceștia să contribuie la înfăptuirea revoluției în agricultura noastră. (Aplauze puternice, 
urale). Vreau să fiu bine înțeles, nu subapreciez importanța muncii în laborator, dar laboratorul nu e decît un aspect al cercetării. Cel mai mare laborator îl constituie terenul, ogorul unde trebuie verificat tot ceea ce se realizează în laborator. Nu facem nimic cu nici un soi, cu nici o plantă obținută în laborator, dacă ea nu demonstrează în cîmp capacitatea de a asigura realizarea unor producții foarte mari la hectar. Cînd pun problema ieșirii din laboratoare nu mă gîndesc să se renunțe la folosirea laboratorului științific, ci vreau să subliniez că laboratorul este numai un mijloc, urmînd ca în cîmp să se obțină soiurile de care agricultura noastră are ne
voie. (Aplauze puternice; urale).Pentru a realiza revoluția în agricultură trebuie să realizăm mai întîi revoluția în știință, în conducerea agriculturii, în modul de a lucra al specialiștilor, al țărănimii. Trebuie să realizăm o revoluție în conștiința tuturor oamenilor muncii din agricultură, astfel îneît ei să fie conștienți de forța de care dispun, conștienți că de ei depinde înfăptuirea revoluției agriculturii românești. (Aplauze, 
urale prelungite).La această adunare populară mi-am propus să vorbeSc îndeosebi despre agricultură și știința agricolă. Este însă evident că revoluția tehnico-științifică presupune o îmbunătățire a activității în toate domeniile științei, părăsirea laboratoarelor și în industrie și pășirea în uzine. Aceasta este valabil pentru cei din construcția de mașini, pentru cei din chimie, din metalurgie. Numai în eprubete sau laboratoare nu vor face nimic ; cercetătorii trebuie să meargă în mijlocul muncitorilor, în uzine, și împreună cu ei să înfăptuiască revoluția tehnico-științifică în toate domeniile economiei. (Urale pu
ternice, aplauze). De asemenea, dacă am vorbit de necesitatea ridicării pregătirii profesionale, teh

nice și a conștiinței oamenilor muncii din agricultură, este evident că aceasta privește toate sectoarele, întregul nostru popor. De aceea este necesară perfecționarea activității în întregul nostru învă- țămînt, a muncii de formare a cadrelor în toate domeniile. în acest scop, de altfel, noua lege a învăță- mîntului urmărește să așeze pe o bază mai trainică întreaga activitate de formare a cadrelor, de ridicare a nivelului profesional și a conștiinței politice și cetățenești a tineretului, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră. înfăptuirea programului Congresului al XI-lea, înaintarea spre comunism presupun o profundă revoluție în ridicarea nivelului profesional, științific, tehnic, în dezvoltarea conștiinței cetățenești, revoluționare, a conștiinței întregului nostru popor, deoarece poporul însuși va asigura triumful comunismului în România, bunăstarea, independența și suveranitatea patriei. 
(Aplauze puternice, urale prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).în același timp, dragi tovarăși și prieteni, acționăm cu toată fermitatea pentru perfecționarea organizării sociale, a mecanismului economic, pentru crearea cadrului de afirmare puternică a autoconducerii, a autogestiunii. pentru participarea activă a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor la conducerea activității eco- nomico-sociale, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a patriei noastre socialiste. Sîn- tem ferm hotărîți să facem totul pentru a perfecționa continuu formele de conducere și participare democratică a oamenilor muncii la dezvoltarea generală a patriei. Pe măsura dezvoltării democrației socialiste, a participării tot mai active a tuturor categoriilor sociale, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, la conducere, de sus pînă jos, vom asigura întărirea și mai puternică a unității întregului popor în cadrul Frontului Unității Socialiste, sub conducerea partidului nostru comunist, vom asigura mersul tot mai ferm, cu pași tot mai viguroși, înainte, spre societatea de bunăstare și fericire, spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, spre comunism ! 
(Aplauze puternice, îndelungate: 
se scandează repetat „Ceaușescu 
— P.C.R.!“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Dragi tovarăși,Discutînd despre problemele perfecționării activității economice, sociale, politice, avem permanent în vedere că rezultatele pe care le obținem noi, ca oricare popor, în construcția socialismului servesc nu numai intereselor României, ci și cauzei generale a socialismului, colaborării și păcii în lume.Preocupîndu-ne de soluționarea problemelor complexe ale societății noastre. România, partidul nostru participă activ la viața internațională, la lupta pentru realizarea unor relații noi, democratice între popoare, bazate pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe renunțarea la forță și ia amenințarea cu forța, pe neamestecul în treburile interne, pe respectarea dreptului fiecărei națiuni de a fi deplin stăpînă pe destinele sale, de a-și făuri viața în mod liber, așa cum dorește. 
(Aplauze puternice, urale îndelun
gate ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Nu doresc să mă opresc acum pe larg asupra problemelor internaționale ale lumii contemporane. Consider însă necesar să accentuez și la această mare adunare populară. cu prilejul „Zilei recoltei", că problemele esențiale ale lumii de astăzi sînt cele legate de lichidarea subdezvoltării și făurirea noii ordini economice internaționale, care să pună capăt împărțirii lumii în bogați și săraci, să asigure dezvoltarea mai rapidă a popoarelor care au rămas în urmă ca efect al dominației îndelungate imperialiste și colonialiste, să asigure progresul, bunăstarea și fericirea tuturor națiunilor lumii. (Puternice 
aplauze, urale; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).în al doilea rînd, soluționarea problemelor complexe mondiale este legată de realizarea dezarmării și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, de înfăptuirea unei lumi a păcii și colaborării egale în

tre toate națiunile lumii. (Urale, 
aplauze puternice).Este astăzi un fapt de necontestat că accentuarea cursei înarmărilor, acumularea de noi și noi mijloace de distrugere a omului — fie clasice, fie nucleare — pun continuu noi și noi greutăți pe umerii tuturor popoarelor, le împiedică în munca și preocupările lor pentru dezvoltarea economico- socială, pentru bunăstare, fac să crească pericolul izbucnirii unui nou război cu consecințe de neprevăzut. De aceea, lupta împotriva înarmărilor, pentru dezarmare, pentru oprirea politicii de înarmare constituie un factor hotărî- tor al întregii dezvoltări mondiale, Lupta pentru pace este problema fundamentală a lumii contempo
rane. (Aplauze puternice, urale; 
se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).De fapt, dragi tovarăși și prieteni, lichidarea subdezvoltării și făurirea noii ordini economice, înfăptuirea dezarmării si realizarea unei politici de pace constituie condițiile determinante pentru soluționarea multor probleme complexe, litigioase ale lumii de astăzi. Iată de ce noi considerăm că este timpul să se facă totul pentru unirea eforturilor popoarelor, a țărilor socialiste, a popoarelor în curs de dezvoltare și nealiniate, a tuturor națiunilor lumii care doresc pacea, care vor să nu cadă victima unei agresiuni, să nu cadă Victima bombelor atomice. (Urale 
puternice, aplauze).în acest spirit noi concepem lupta pentru securitatea europeană ca o formă a luptei împotriva subdezvoltării, pentru noua ordine, împotriva înarmărilor, pentru pace, iar lupta pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase pe calea tratativelor, pentru renunțarea la folosirea căilor militare, ca o luptă pentru dezarmare. pentru pace. 'Iată de ce, dragi tovarăși, sărbătorind victoriile noastre în agricultură, victoriile noastre în construcția socialistă, sîntem ferm hotărîți să facem totul pentru a contribui la soluționarea tuturor problemelor care preocupă omenirea, pentrrr edificarea unei lumi a păcii și dreptății sociale, a unei lumi în care fiecare națiune să se dezvolte liber, să poată să contribuie la civilizația universală. 
(Aplauze, urale; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!").

Dragi tovarăși și prieteni,Aș dori, în încheiere, să mă adresez din nou piteștenilor. argeșenilor, exprimînd convingerea că sărbătorirea pentru a doua oară în Pitești a „Zilei recoltei" îi va determina pe toți lucrătorii ogoarelor din Argeș să lucreze tot mai bine pentru ca, poate, a treia sărbătoare consecutivă să se facă tot la Pitești. (Urale, aplauze îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).Nu vreau să fiu cumva bănuit că țin numai cu cei din Pitești. De aceea îmi exprim, de asemenea, convingerea că oamenii muncii din agricultura celorlalte județe, comitetele județene de partid — care știu că se află în fața televizoarelor — se vor gîndi dacă și anul viitor să cedeze primul loc celor din Argeș. Este o întrecere. Desigur, argeșenii au demonstrat că știu să lupte, dar eu sînt convins că și alte județe știu să lupte. Să facem ca în anul viitor această întrecere să ridicerintreaga agricultură pe o treaptă superioară, indiferent cine va cîștiga. în fond va cîștiga agricultura, va cîștiga întregul nostru popor. (Urale, aplauze puterni
ce, îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).Cu aceste gînduri doresc să închei, urîndu-vă dumneavoastră, celor din Argeș și Pitești, succese tot mai mari în întreaga activitate, urînd încă o dată întregii tărănimi, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor, noi și noi succese, multă sănătate și multă fe
ricire. (Urale îndelungate, aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. Masele de 
oameni ai muncii care participă la 
această mare adunare populară 
ovaționează îndelung pentru Parti
dul Comunist Român, pentru 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-și 
astfel hotărîrea de a face totul 
pentru înfăptuirea istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al XI-lea, a 
Programului partidului).

La ștandul mecanizării agriculturii din cadrul expoziției

Hora recoltei

(Urmare din pag. a n-a)și cele mai vii mulțumiri dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru grija statornică ce o purtați dezvoltării tuturor județelor țării, agriculturii noastre socialiste, ridicării bunăstării materiale și spirituale a tuturor fiilor patriei.Munca înfrățită, plină de devotament și hărnicie a țăranilor cooperatori din județul Covasna, fără deosebire de naționalitate, este o dovadă a hotărîrii noastre neabătute de a Înfăptui istoricele hotăriri ale Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a voinței ferme de a urma exemplul dumneavoastră de muncă și viață, Închinate realizării viitorului luminos al scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.Ca mărturie a atașamentului nostru deplin față de politica partidului și statului sînt roadele bogate pe care le obținem an de an și care reprezintă un prinos de recunoștință pentru minunatele condiții de muncă și de viață de care ne bucurăm, liberi într-o țară minunată și independentă.La această sărbătoare a agriculturii noastre, vă raportăm. mult stimate tovarășe secretar general, că lucrătorii ogoarelor județului Covasna, in condițiile acestui an. au obținut In medie Ia hectar o producție de peste 3 000 kg griu și 22 000 kg de cartofi, iar în zootehnie, odată cu realizarea efectivelor, producția me

die va depăși 2 200 litri lapte pe vacă furajată, cu 100 litri peste nivelul planificat.în cooperativa agricolă din Sîn- zieni, distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", s-au obținut, în acest an, de pe fiecare hectar, cîte 4 200 kg griu, 28 600 kg cartofi și 40 000 kg sfeclă de zahăr, livrînd la fondul de stat, peste plan, 2 400 tone cartofi, 1400 tone sfeclă de zahăr, precum și alte produse.în zootehnie, la sfirșitul anului, producția de lapte va ajunge la 3 100 litri pe vacă furajată, ceea ce ne va permite să livrăm la fondul de stat cu 1 200 hectolitri lapte și 100 tone carne mai mult decît a fost prevăzut.Folosind cu mai mare eficiență mijloacele materiale de care dispunem, bogata experiență acumulată, sintem hotărîți să obținem rezultate și mai bune în anii ce vin. să consolidăm și mai mult cooperativa agricolă.Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă rog să primiți din partea oamenilor muncii din județul Covasna — români și maghiari — înfrățiți în idealuri și muncă, urarea de sănătate și putere de muncă, pentru ca în fruntea partidului și națiunii noastre să ne conduceți pe noi culmi ale socialismului și comunismului.Permiteți-mi ca, la această mare sărbătoare a belșugului pămîntului românesc, să dau glas simțăminte- lor de bucurie și recunoștință ale consătenilor mei din Costeștii Argeșului față de mult stimatul nos

tru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de stimata tovarășă Elena Ceaușescu, care participă alături de argeșeni la tradiționala „Zi a recoltei" — a spus in cuvîntul său MARIA CHIRIȚA, președinta C.A.P. Costești-Argeș.îmi desfășor activitatea ca președinte al cooperativei agricole da producție din Costești, unde muncim în comun o suprafață arabilă de peste 2 500 hectare. Beneficiind de sprijinul substanțial acordat de stat, la care se adaugă hărnicia cooperatorilor, am reușit să ridicăm, an de an. nivelul producțiilor agricole, astfel că in prezent unitatea noastră se numără printre cooperativele fruntașe din județ.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că în acest an, in condițiile terenurilor noastre cu o fertilitate naturală mai scăzută, precum și ale unor factori naturali mai puțin favorabili, producțiile medii la hectar sint de 3 577 kg la orz, 2 500 kg la griu, peste 3 000 kg la porumb boabe. Acest lucru ne-a permis să livrăm la fondul de stat peste plan însemnate cantități de griu. orz, legume, fructe și alte produse.Vă informăm, mult stimate tovarășe secretar general, că lucrătorii ogoarelor din Costești au terminat însămînțatul culturilor de toamnă, recoltatul întregii suprafețe de porumb, legume și fructe, onorîn- du-și în întregime obligațiile contractuale.Valorificînd resursele existente în zona noastră, am pus un mare accent, 

In ultimii ani, pe dezvoltarea zootehniei ; am organizat un sector profilat pe creșterea animalelor de pră- silă. Desigur, rezultatele obținute în zootehnie nu sînt încă pe măsura posibilităților de care dispunem. De aceea, în viitor vom pune un mal mare accent pe modernizarea zootehnieiRezultatele obținute, dezvoltarea șl întărirea cooperativei noastre sînt strîns legate de contribuția femeilor, care reprezintă peste 85 la sută din totalul forței de muncă. Vrednice și pricepute, ele conduc fermele de cîmp și zootehnice, participă efectiv la toate activitățile din cooperativă, la luarea deciziilor și înfăptuirea acestora.Pornind de la rezultatele obținute pînă în prezent, ne angajăm ca, sub conducerea organizației de partid, să acționăm cu toată răspunderea și priceperea noastră, astfel ca programul prevăzut pentru anul 1980. privind nivelul producției vegetale și zootehnice, al livrărilor la fondul de stat și veniturilor, să fie îndeplinit cu un an mai devreme, aducîn- du-ne contribuția modestă la prosperitatea patriei noastre scumpe. Republica Socialistă România.în cuvîntul său, MARIN NEDEA — Erou al Muncii Socialiste, președintele consiliului intercooperatist Pu- rani. județul Teleorman — a spus : Vă rog să-mi îngăduiți ca și la această mare adunare populară, prilejuită de sărbătorirea „Zilei recoltei", să dau glas sentimentelor de aleasă dragoste și profundă recunoștință pe 

care le nutrim față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea neobosită pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului nostru, pentru ridicarea continuă a României pe noi culmi de civilizație și progres.îmi revine plăcuta sarcină de a vă raporta, în numele mecanizatorilor și cooperatorilor din consiliul intercooperatist Purani, că, în pofida secetei prelungite și excesive cu care ne-am confruntat anul acesta, pe ansamblul celor 6 cooperative din cadrul consiliului, am realizat în medie la hectar 4 175 kg orz și 3 745 kg griu — cu peste 1 000 kg mai mult decît în anul anterior.Cu toate rezultatele obținute, sintem conștienți că dispunem încă de mari posibilități de sporire a producțiilor agricole și animaliere : nu am acționat peste tot cu destulă fermitate pentru întărirea ordinii și disciplinei. Aceasta explică și rezultatele diferite obținute de către cooperativele agricole din cadrul consiliului intercooperatist.Pămintul este tot așa de bun cît sîntem noi de buni cu el. Ne străduim să punem mai mult în practică această înțelepciune populară. In această toamnă am semănat la timpul optim și cu toată grija griul și orzul, care au răsărit și se prezintă mult mai bine decît în anul trecut ; am pus la adăpost furajele, care vor fi date în hrană numai pregătite. Vom folosi perioada de iarnă pentru a ne însuși mai bine știința agricolă.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că ne vom înzeci eforturile pentru creșterea producțiilor agricole, pentru sporirea aportului nostru la înfăptuirea hotărîri- lor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Intr-o atmosferă însuflețită, In aclamațiile zecilor de mii de participant! la marea adunare populară, a luat cuvîntul tovarășul Njco|(J6 
Ceaușescu.Cuvîntarea secretarului general al partidului, urmărită cu viu interes și deplină satisfacție de cei prezenți, transmisă în direct de posturile noastre de radio și televiziune, a fost în repetate rînduri subliniată de vii și îndelungi aplauze, de puternice urale.încheind adunarea, primul secretar al comitetului județean de partid a spus :Mult stimate șl Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă rog să-mi dați voie ca, în numele participanți- lor la această mare adunare populară. al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Argeș, să exprim încă o dată profunda noastră recunoștință pentru înalta cinste pe care ne-ați făcut-o prin participarea dumneavoastră la sărbătorirea „Zilei recoltei". Vă mulțumim, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru cuvintele calde șl îndemnurile pe care ni le-ați adresat, pentru indicațiile de Inestimabilă valoare pe care nl le-ațl 

dat si cu acest prilej. Vă asigurăm că organizația județeană de partid, toți oamenii muncii din județ se vor mobiliza mai energic’pentru a îndeplini neabătut sarcinile ce ne revin în toate domeniile, pentru a răspunde prin muncă responsabilă grijii și atenției de care ne bucurăm din partea partidului, a dumneavoastră personal.Din adîncul inimilor noastre, ale tuturor celor ce trăiesc și muncesc în Argeș, vă adresăm dumneavoastră, cel mai iubit și respectat fiu al poporului român, urarea fierbinte Să țrăiți intru mulți ani. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, spre binele și fericirea patriei și poporului, spre gloria și măreția României socialiste !Intr-o atmosferă de vibrant entuziasm, din mii de piepturi izbucnesc urale pentru partid, pentru secretarul său general, pentru patria noastră socialistă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu îșl la apoi rămas bun de la cei prezenți la această impresionantă adunare.Urmează ceremonia plecării. Garda formată din ostași ai forțelor noastre armate, din membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei prezintă onorul. Se intonează Imnul de stat al Republicii Socialiste România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu părăsește municipiul Pitești, la bordul elicopterului prezidențial. In aplauzele și ovațiile mulțimii.



PAGINA 4 SClNTEIA — marii 31 octombrie 1978

[faptul I
I

I

BENEFICIARUL-„vioara intii
-

DIVERS I
I

Barza de la I
I poalele
I Ceahlăului

I

1
I
I

Că In așezările de la poalele 
Ceahlăului se înregistrează un 
important spor de natalitate nu 
mai constituie o noutate. De 
altfel, se ți zice că berzele dau 
roată mai des prin partea lo
cului. Intr-o singură zi din a- 
ceastă lună, octombrie, la ma
ternitatea din municipiul Piatra 
Neamț au venit pe lume nu mai 
puțin de opt perechi de gemeni. 
Cele 8 mame se simt bine. Ca și pruncii lor. Să le trăiască !
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Cu prilejul Anului Nou 1978, 
o bunică i-a trimis nepotului 
său o felicitare cu tradiționala 
urare „La mulți ani l“, după 
care a scris adresa : Feri 
Kovacs, Baia Sprie, strada De- 
cebal, bloc 2, ap. 9. In loc de 
Baia Sprie, felicitarea a ajuns 
la un cetățean din Baia Mare. 
Acesta, văzind că nu-i aparține, 
a pus felicitarea în cutia poșta
lă din stradă, pentru a ajunge 
la adevăratul destinatar. Spre 
uimirea lui, după o vreme, s-a 
trezit din nou cu ea. A luat-o, 
a subliniat cu roșu adresa desti
natarului și, din nou, a pus fe
licitarea in cutia poștală. Dar — 
culmea I — după cîteva săptă- 
mini, aceasta i-a venit iar înapoi. Și iar a dus-o la cutia poș
tală, și iar s-a întors la el...

Intrucit in curind se împli
nește anul de cind felicitarea se 
află pe drum, fără să ajungă la 
„adrisant", acesta poate afla 
măcar din ziar gîndul bun al 
bunicii.
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Bostan I
dolofan I

in realizarea investițieiPotrivit prevederilor de plan, în cadrul întreprinderii de rulmenți din Birlad urmează să intre in funcțiune, la sfîrșitul acestui an. o secție de forjă modern utilată, destinată producției de rulmenți grei. Cel puțin două sînt motivele pentru care începerea activității la termenul planificat in noua capacitate se impune cu necesitate. în primul rind, forja va contribui, împreună cu o nouă unitate aflată în construcție la Ploiești, la realizarea rulmenților grei ce intră în componenta instalațiilor petroliere, mult solicitate, după cum se știe, pe piața externă, în al doilea rind, intrarea cît mai rapidă în funcțiune a forjei are menirea să faciliteze onorarea în condiții optime de către întreprinderea din Birlad a unor comenzi speciale, in serii mici, primite frecvent din partea diferiților beneficiari.
Un avans 

de două săptămîniStadiul lucrărilor se află In concordanță cu graficele de execuție și termenul de finalizare a forjei. Mai mult decît atit, comparind volumul rămas de realizat cu eforturile depuse pe șantier, se poate aprecia că există posibilitatea devansării cu cel puțin 10—15 zile a acestui termen, într-adevăr, constructorul — grupul de șantiere Birlad al Trustului de construcții, industriale Iași — mai are de realizat, în principal, în interiorul halei, doar lucrările de finisaj, precum și o serie de remedieri mărunte. El și-a propus, iar modul cum acționează oferă suficiente garanții, să încheie activitatea sa pe șantier pînă la data de 15 noiembrie. Bine organizați, dispunînd de efectivele și mijloacele tehnico necesare, acționînd în schimburi prelungite, montorul — Trustul de insta- iații-montaj din Iași — șl beneficiarul Investiției se grăbesc, literalmente, să scurteze cit mai mult cu putință durata montajului utilajelor tehnologice, aflate în totalitate pe șantier.Evoluția lucrărilor de pe acest șantier reprezintă dovada cea mai concludentă că, acolo unde devine precumpănitoare hotărîrea fermă de * acționa stăruitor pentru depășirea dificultăților intimpinate, oricît de mari ar părea acestea la un moment dat, și eforturile constructorilor și monto- riior vor fi încununate de succes. Stadiul și perspectivele actuale ale investiției diferă profund față de situația existentă în lunile anterioare, într-adevăr, datorită lipsei unor a- preciabile cantități de ciment și tablă groasă, dublată șl de lipsurile constructorilor legate de realizarea

ritmică, la timp, • lucrărilor programate — stare de lucruri care a durat o bună perioadă de timp — își făcuse loc perspectiva lngrijoră-

— Am considerat că este firesc să ne aflăm în permanență, la bine și la greu, alături de constructori și mon- tori, precizează tovarășul Constantin Foarfecă, secretar al comitetului de partid și președinte al consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de rulmenți. Am participat, cu forțe destul de mari, 30—40 de oameni, în mod obișnuit, la executarea lucrărilor de fundații, săpături, la montajul luminatoarelor, iar acum am repartizat să muncească, împreună cu montorii, echipe de electricieni, forjori, lăcătuși și sudori de înaltă calificare.Dar contribuția beneficiarului nu s-a limitat numai la atit. Atunci cind

toare a nerespectărli termenului de punere în funcțiune. Au fost găsite însă la timp resursele cerute de redresarea energică a ritmului de lucru. Cum s-a acționat ?
Cheia revirimentului — 

întărirea colaborării întronarea unul spirit de echl- lntrede strînsă colaborare factorii cu răspunderi față șantierul din Birlad considerată factorul determinant în revirimentul produs. Rolul esențial în introducerea unei atitudini exigente, de înaltă responsabilitate față de îndeplinirea riguroasă a măsurilor adoptate și sarcinilor încredințate revine beneficiarului de investiții. Nu numai prin fermitatea cu care a urmărit, punct cu punct, mersul fiecărei lucrări, prin intervențiile ho- tărite în vederea impulsionării el, ci și prin modul exemplar in care a sprijinit pe constructori și montori, îndeplinindu-și, totodată, în bune condiții, propriile obligații.

pă, toți de te « poa-

s-a pus chestiunea importării unor mașini și utilaje de complexitate ridicată, conducerea Întreprinderii a analizat sub toate aspectele posibilitatea executării lor cu forțe proprii.— N-a fost ușor, ne spune ing. Mihai Asultanei, șeful noii secții de forjă, și fără să intru în amănunte, este cazul să arăt că. în urma eforturilor depuse de compartimentul nostru de autoutilare, au fost proiectate șl realizate în întreprindere trei cuptoare de recoacere și două de normalizare, precum șl două mașini circulare de debitat cu discuri abrazive. Un amănunt semnificativ : datorită nivelului calitativ al mașinilor de debitat, ulterior am fost solicitați să le producem și pentru alte întreprinderi din țară.
Avantajele organizării 

mai raționale a lucrărilorAccentul pus pe raționalizarea muncii pe șantier, proces Inițiat la insistențele beneficiarului, a exercitat o influentă decisivă asupra re-

dresării Ia timp a întregii activități de construcții-montaj. A fost extinsă munca în două schimburi prelungite, la unele lucrări — turnări de betoane și montaj de prefabricate — acțio- nîndu-se practic în flux continuu, zi și noapte.— Pentru a obține maximum de rezultate cu minimum de efort, ne arată ing. Stelian Crișmaru, șef de lot, am avut in vedere, cu prioritate, două direcții de acțiune : in primul rind, îmbunătățirea radicală a organizării și conducerii lucrărilor, adoptarea unor măsuri cu efecte imediate, iar In al doilea rind, creșterea gradului de calificare a muncitorilor, în acest scop, toate programele de lucru au fost defalcate riguros pe zile și formații, pentru fiecare lucrare au fost căutate soluțiile și mijloacele tehnice cele mai adecvate realizării ei, efort dublat de urmărirea zilnică și riguroasă a modului de îndeplinire a sarcinilor.Un element hotărltor l-a constituit și măsura mai largă de a specializa echipele de muncitori pe categorii de lucrări și nu pe anumite obiective de investiții. Ideea este simplă și eficientă. Bunăoară, toți dulgherii care lucrează pe șantierele din Birlad au fost reuniți Intr-o singură formație de dimensiune mare. Maistrul care o conduce are rolul de a se informa in permanență asupra stadiului atins la diferitele obiective de investiții aflate în construcție, iar atunci cînd s-a creat front de lucru pentru oamenii săi, îl repartizează Imediat la realizarea lucrării în ritm rapid. A- vantajele 7 Sînt înlăturate „momentele de așteptare" care apar deseori pe un șantier sau altul pînă cînd se asigură frontul de lucru necesar, se asigură cu precizie, în funcție de volumul lucrării, necesarul de forță muncă, de utilaje și materiale construcții pentru terminarea el cel mal scurt timp și. în sfîrșlt, creează posibilitatea ca fiecare crare să fie din timp și bine cunoscută de cei care o vor executa.Insistăm asupra acestei măsuri deoarece, prin rezultatele sale, se impune a fi generalizată pe cît mai multe șantiere.
Cristian ANTONESCU 
Crăciun LALUCI

CUVÎNTUL
OAMENILOR MUNCII

.■< • :■ • ■' ’ . •

De ce se irosește lemnul chiar 
în pădure ?Ion Munteanu, Brașov : îndrăgind natura, petrec mult timp cu- treierlnd minunății noștri munți. Prin păduri — în cazul de fată mă refer la cele din județul Brașov — întîlnesc o mare risipă de material lemnos. Pe versanți, pe văile unor ape se află numeroase trunchiuri de copaci tăiați cu cel puțin doi ani In urmă, secționați și deoojițl. Unii s-au degradat cauza intemperiilor sau sînt punctul de a nu mai putea fi losiți, dar cei mai multi sint stare bună.Dovezi ale risipei am văzut drumul turistic ce urcă de pe șaua Tîmpei spre Postăvarul, unde, la numai cîteva sute de metri, se întinde o pădure In care zac de cîțiva ani zeci de bușteni, cărora li s-au alăturat cei proveniți din

chiar 
din 
pe 
ta
inpe

doborlturi de vint. Situații asemănătoare pot fi întîlnite și pe Valea cu Apă, pe valea din dreptul stației C.F.R. Timișul de Sus, pe versantul sudic al Tîmpei. Surprinde că asemenea aspecte se constată în locuri apropiate de căile de acces, unde scoaterea a- cestui material lemnoe nu ridică probleme deosebite.Nota redacției. Semnalul corespondentului nostru voluntar este întemeiat. în punctele menționate în scrisoarea sa. ca și în alte locuri, se află numeroși bușteni proveniți din tăieturi, doborlturi de vint. Organele de specialitate din minister, organele locale trebuie să controleze și să tragă la răspundere pe cei care lasă lemnul să zacă luni și chiar ani, supus degradării.
de de in se lu-

De la lași la Cîmpina, pe un drum 
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I Remarcabile creafii popularei

. o

Trectnd pe la magazinul Cen
trului de legume și fructe nr. 
1 din Satu Mare, fotoreporterul 
Gh. Iancu a observat o grăma
dă de dovleci pentru copt de 
dimensiuni neobișnuite. Unul 
dintre ei, în greutate de peste 
22 kg, a fost „pozat" cu 
rul vînzătoarei Elena 
Bostanul provenea de la 
rativa agricolă Sanislău. 
că se face atita caz de . 
încă a mai fost ți pozat, pre
ședintele C.A.P. Sanislău, Gri- 
gore Șimonca, ne-a spus : „Dacă 
vă trebuia un bostan și mai 
«fotogenic», trebuia să ne fi a- 
nunțat din vreme. Am avut unii 
chiar mai mari de 30 kilograme".

PROGRAMUL 1

Ion Molsiî, șofer la întreprinderea județeană de legume și fructe lași : în cadrul obligațiilor mele de serviciu sînt, deseori, trimis să aduc de la întreprinderea chimică din Cîmplna bioxidul de sulf necesar unității noastre. în obținerea cantităților ce ne sînt repartizate întîmpinăm însă o seamă de greutăți. Aprovizionarea se face după următorul procedeu : la zece zile de la comunicarea, prin telex, a repartiției și programării de către Baza de aprovizionare tehnico-ma- terială pentru agricultură și gospodărire a ambalajelor București, trebuie să ne prezentăm la sediul acesteia, unde primim aprobările corespunzătoare și schimbăm tuburile vechi în care am transportat bioxidul de sulf cu altele reparate. Apoi ne continuăm drumul la Cîmplna, la întreprinderea chlmi-

că. Ajunși aici însă trebuie să așteptăm la poarta unității cîte 3—4 zile, uneori mai mult, deoarece livrarea produsului nu se face în ordinea sosirii mașinilor, ci după preferința celor de la serviciul desfacere. Și mai neplăcut este faptul că, după atitea zile de așteptare, în locul cantității de bioxid de sulf repartizate, ni se dau doar ci- teva sute de kilograme. După Cantitățile rămase nelivrate trebuie să venim in alte zile, deci alte drumuri Iași—București—Cim- pina și retur, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare, mai ales la consumul de carburanți. în situația mea, care vin cu un camion de 5 tone, sint șoferi și din alte județe.Așteptăm intervenția forurilor de resort pentru a se înlătura aceste neajunsuri, păgubitoare pentru •- conomie.
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Ștefan Terpe avea o meserie 
frumoasă t dulgher. De la o vre
me însă lăsase baltă si meseria'. 
Si locul de muncă. Pentru biblie 
manifesta același „respect" ca si 
pentru muncă, dar s-a hotărit, 
netam-nesam, s-o propovăduias
că prin satele clujene. Intr-un 
cuvînt, încâlcind și legile țării, 
și regulile bisericești, a îmbrăcat 
straie preoțești și, cu biblia în 
mină, a început să colinde din 
casă-n casă, oferind (contra cost, 
bineînțeles) slujbe 
Ba pentru „belșug 
pentru „noroc in 
pentru „alungarea 
lumești"...

Prins în timpul 
nea „slujbe" de 
toril de miliție din 
Cluj, el promite (și pretinde) 
că se va... pocăi. Ar fi pentru a 
9-a oară. Număr egal cu con
damnările suferite pină acum 
pentru furturi și escrocherii.

>,00 Teleșcoalft
10.00 Panoramic
10,35 Roman-Iolleton : Putere fOrâ glo

rie. Reluarea episodului 10
11.25 In alb șt negru : Pe cărările 

nețărmuritei iubiri. Episodul 2
12.15 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșeoală
10,35 Curs de limba englez*
17,05 Moștenire pentru viitor — George 

Călinescu (I)
17.55 Tragerea de amortizare ADA* 
18,05 Consultații juridice
18.25 Tribuna TV

Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură
1001 de seri 
Telejurnal
Anchete TV s Măsura vocație* — 
fapta

20,20 Seară de teatru i „Serenada pen
tru două virate" do Paul Everao. 
Premieră TV

22,10 Muzică ușoară eu Marina Voice, 
Jeanlna Matei, Mira Moreno și 
formația „Semnal*!

22.25 Telejurnal

/n atenția edililor din SlănicF. Mircea, strada I. C. Frlmu, Botoșani : La începutul acestei luni m-am aflat pentru o cură balneară în stațiunea Slăntc-Pra- hova. La complexul balnear, cei sosiți la tratament sînt bine primiți, cu solicitudine, au asigurate condițiile pentru odihnă și tratament.în rîndurlle de față doresc însă ■ă fac cîteva propuneri celor care răspund de gospodărirea stațiunii. De la biroul de cazare spre complexul balnear, aflat la doi kilometri. ar trebui să circule un mij-

loc de transport sau taxiuri pentru ca persoanele sosite in stațiune. în special cele în virată, să se deplaseze șl să-șl transporte bagajele. La complexul balnear, clădire modernă, s-ar putea înființa o pnitate pentru desfacerea dulciurilor, produselor de patiserie, răcoritoarelor etc., precum șt un chioșc cu ziare șl reviste. în acest fel n-am mai fl nevolțl tem cale lungă plnă tn apelăm la tineri pentru asemenea cumpărături.
Pe scurt din scrisori

să străba-oraș, să a ne face
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după slujbe, 
in casă' 

măritiș",
celor

ba 
ba 

păcate I Expoziția unor artiști plastici amatori laureați ai Festivalului național 
„Cîntarea României" (ediția I)

PROGRAMUL 1

unei 
către

aseme- 
lucră- 

Răcătău- I
I
I

rt,sa
19,50

Ana, 
Măriuca, 
Va silică

Sint trei copii din 
Făget, județul Timiș, 
lor : 1 an, 3 ani, 6 ani. 
care seară, cind tatăl lor, mun
citor forestier, se intoarce aca
să copiii îl întreabă :

— Tăticule, cind vine mămi
ca,?

Tatăl zi mingîie, îți ferește 
privirea, oftează, incearcă să 
schimbe vorba, dar nu-i chip.

„Pînă in 
vestigațiile 
scrie șeful 
din Făget, 
am reușit 
mamei celor trei copii, care 
plecat1 fără adresă. Se numește 
Maria Bilan •și are 25 de ani".

comuna 
Virsta 

In fie

prezent, cu toate in- 
intreprinse — ne 
postului de miliție 
Marin Sirmon — nu 
să dăm de urmele 

a

Biletul 
de troleibuz

Împreună cu alți suferinzi. 
Dumitru Călin din comuna Bră- 
nești, județul Ilfov, se afla in
ternat intr-un salon la Spitalul 
militar central din București. 
Deunăzi, doctorul i-a recoman
dat iaurt. I s-au adus vreo trei 
borcănele. Intr-unui din ele — 
să vezi ți să nu crezi: iaurt cu... 
bilet de troleibuz. „Norocosul" 
ni-l trimite din spital, „după ce 
l-am recuperat cu grijă — cum 
ne scrie el — pentru că in sta
rea in care mă aflu în momen
tul de față, numai de călătorie 
nu sint in stare". Biletul poartă 
seria Ee (deci, un E mare si un 
e mic, să fie si să se găsească), 
nr. 27399. Lei 1. Precizăm că 
iaurtul costă 0,90 lei. Pentru ri
dicarea diferenței, păgubașul 
este așteptat oricind. Mai 
că biletul, deși cam sifonat, 
fost nici perforat. O, dacă 
fi - - ■prins controlul !...

ales 
n-a 
l-ar

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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în sala de expoziții a Bibliotecii centrale universitare a fost de curind inaugurată o expoziție să prezinte creațiile pictori naivi din Arad, laureați ai ediții a Festivalului național „Cântarea României". Inițiată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste în colaborare cu Institutul de cercetări etnologice și dialectologice și realizată cu sprijinul Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Arad, expoziția este prima dintr-un întreg ciclu de manifestări care vor prezenta, in aceeași sală, lucrări dintre cele mai valoroase realizate de laureați ai Festivalului național „Cîntarea României".Creația pictorilor naivi din județul Arad prezentați acum alcătuiește o parte, și nu dintre cele mai lipsite de importanță, din vastul șantier al creației amatoare contemporane. Deși există numeroase elemente proprii, definitorii pentru creația fiecăruia în parte, ii apropie o muncă migăloasă. Încordată, o permanenta apropiere de sursele tradiționale, înțelegerea cu sensibilitate contemporană a ceea ce constituie esența dintotdeauna a artei și culturii noastre. îi apropie, de asemenea, premiu] colectiv la cel de al 2-lea Salon național de artă naivă, Arad — 1978. Din gustul pentru frumos, din dragostea pentru culoare și formă, din pasiunea instinctivă pentru pictură. Ion Niță Nicodin, Petru Mihuț, Rodi- ca Nicodin și Petru Roman au creat lucrările pe care le putem astăzi admira în sala Bibliotecii centrale u-

menită citorva județul primei
niversitare. Sint lucrările unor autentici pictori naivi, lucrări care se afirmă ca prezențe autonome, ireductibile.De un deceniu și jumătate incoace, creația pomicul- torului pensionar Ion Niță Nicodin, din satul Brusturi, ■și-a dobindit un impresionant palmares artistic. O atestă nu numai participările la Trienalele sau la Saloanele internaționale de artă naivă, la numeroase expoziții itinerante de artă
naivă românească în străinătate, dar și premiul I la expozițiile republicane ale artiștilor plastici amatori (1967, 1969, 1971), medalia de aur la Expoziția republicană de artă naivă (1974) și multe alte premii și distincții. Selecția pe care o prezintă acum ne relevă aceeași libertate a fanteziei care, in cazul său, nu devine anarhică, ci se subordonează unei arhitecturări precise, dar nu mai puțin evocatoare a imaginii. Simplitatea unui peisaj de iarnă sau a unui mănunchi cu flori de cimp, casa lui Ion sau roadele toamnei devin pentru Ion Niță Nicodin prilej de a acumula detalii aparent nesemnificative, dar care în ansamblul lor depășesc simpla evocare pentru a sublinia un întreg fond de spiritualitate, pentru a comunica, cu nuanțări specifice, adevăruri care-și au o configurație proprie în viața cotidiană a satului. Mai mult decît atit, pictorul popular compune tablo-

• BAC AU. Pe scena casei de cultură „Vasile Alecsandri" s-a desfășurat cea de-a șaptea ediție a Festivalului-concurs „Toamnă culturală băcăuană", la care au participat ansambluri de cîn- tece și dansuri, soliști vocali și instrumentiști, orchestre de muzică populară și tarafuri din întreaga țară. în foaierul Teatrului dramatic „Bacovia" a fost organizată o expoziție de pictură semnată de actrița Iuki Botoșescu. (Gh. Baltă). • 
HARGHITA. La Miercurea-Ciuc

uri tn care adaugă mereu- alte și alte elemente care să amintească viața reală, concret istorică a zonei in care trăiește. începutul tîr- gului de la Găina sau Ne- deia devin, de exemplu, ample prilejuri de a evoca, uneori cu umor, rezonanța puternică pe care aceste sărbători o au în conștiința întregii colectivități.Pictura naivă s-a impus atenției generale prin perspectivele noi pe care le deschide spre o lume speei-
fică, plină de prospețime și fantezie. O lume în care desenul exprimă bucuria de a privi și cunoaște, in care culoarea mijlocește rezultatele acestei investigații. Integrat de mult în istoriile artelor plastice, fenomenul artei naive, de mare diversitate și complexitate, a inclus manifestările artistice ale unor oameni care s-au simțit chemați să se exprime cu ajutorul culorilor și formelor. Sint manifestări variate în care fantezia nu marchează neapărat o știință prodigioasă a desenului. Importantă rămîne . insă sinceritatea exprimării. O constatăm și acum in lucrările altui apreciat pictor naiv — Petru Mihuț, miner la gura de exploatare Brusturi. Medaliat cu argint la Expoziția republicană de artă naivă din București (1974), deținător al premiului II la Salonul național de artă naivă de la Arad (1977), participant la numeroase expoziții Itinerante

de artă naivă românească in străinătate, Petru Mihuț este, de asemenea, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați pictori naivi. El ne aduce imaginea vie, sugestivă. Originală a sattKui românesc. Crengile înflorite ale copacilor, pulverizate in mii de pete colorate, devin in lucrările lui un cîn- tec despre primăvară, Tăul Bihariei :— imagine de un fermecător fantastic festiv — devine o poveste despre oamenii zburători, culesul merelor,... căratul gunoiului sau moara, vinătoarea sau mersul eu săniile sînt tot atitea imagini care, depășind sensul strict documentar, deschid porți nebănuite imaginației. Culorile, u- neori puternic contrastante, puse în tușe mici, conturează cu precizie și finețe a- ceastă lume a fanteziei șl existenței concrete a pictorului.Tînăra pictoriță amatoare Kodica Nicodin (deținătoarea medaliei de bronz la Expoziția republicană de artă naivă — București 1974 și a premiului III la Salonul național de artă naivă de la Arad 1977) și învățătorul Petru Roman, fiecare in parte pe alte coordonate, intregesc imaginea acestui adevărat centru de pictură naivă din comuna Brusturi.Puse în contrast sau numai in raport unele cu altele, Imaginile Întregii expoziții își potențează capacitatea expresivă și își acuză sensul. Prezența motivelor tematice, rolul lor călăuzitor sînt aici o necesitate organică.
Marina PREUTU

20, îs
20,35
21,05
21, W
21,15
21,W Inscripții pe celuloid

Telejumal
Film serial pentru copii : 
junglei
Album coral
Actualitatea economică
Publicitate
Telex
Muzică de earner*

Cărțile

• Condiții tot mal bune pentru învățătură. In toamna aceasta, elevii din comuna Lungașu de Jos- Bihor au început cursurile într-o școală nouă. Asemenea evenimente au devenit frecvente în localitățile din valea Crișului Repede. în ultimii zece ani numai aici, în zona Aleșdului, au fost Înălțate școli noi la Vadu-Crișulul, Hotar, Borod, Remeți, Aleșd ; alte două școli sînt în construcție în satele Aușeu și Luncșoara. Noile clădiri sînt prevăzute cu laboratoare și ateliere școlare, dotate corespunzător. (Ion Arion, profesor, orașul Aleșd, județul Bihor).• Oglinzi care deformează... ca-

litatea serviciilor. Am în luna iunie a.c„ de la din Orșova o garnitură tip „Măgura" fabricată la Șimleul Siivaniei. Cînd am ridicat-o din magazin mi s-a spus că oglinzile și geamurile de la toaletă, vitrină și comodă le voi primi ulterior, pe măsură ce vor sosi de la fabrică. De atunci am revenit de cîteva ori la magazin, am fost sfătuit să mă adresez întreprinderii producătoare, dar aceasta mi-a răspuns să le cer tot la magazin. Cit timp voi mai fi nevoit să bat drumurile pentru a primi piesele pe care le-am plătit ? (Constantin Cioabă, strada Crizantemelor, Orșova, județul Mehedinți).

cumpărat magazinul de mobilă

de folosință îndelungată ?Aurelia Rășinaru, pensionară din Timișoara, strada Timiriazev nr. 8, s-a bucurat tare mult cind a cumpărat un cuptor electric „Terma", produs de întreprinderea „Electromureș" din Tg. Mureș. Incercînd să-l folosească, a constatat însă că partea de jos nu încălzește. Avînd certificat de garanție (nr. 471 din 1 II 1978) s-a prezentat la cooperativa meșteșugărească „Dinamo" pentru remedierea defecțiunii. Aici i se spune Insă că „Terma" nil figurează pe lista produselor care beneficiază de garanție în termen. De atunci, femeia s-a mai prezentat de trei ori la cooperativă pentru remedierea altor defecțiuni ale „Termei", fiind nevoită să achite de fiecare dată contravaloarea reparațiilor, De garanție, nici vorbă.Interesîndu-ne în magazinele de specialitate despre soarta altor bunuri e- electrocasnice de uz îndelungat, aveam să aflăm, cu stupoare, că nici pentru alte produse puse în vînza-

re încă din primul trimestru al anului nu au fost încheiate convenții pentru efectuarea repr rațiilor în termenele de garanție între Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și UCECOM, așa cum prevăd H.C.M, 753/1965 și instrucțiunile de aplicare 800 A. Cu totul paradoxală este situația mașinii de spălat obiecte mărunte, produsă chiar de o unitate a UCECOM- ului — cooperativa „Elec- trobobinajul" București, mașină care, deși se află în vinzare de mai bine de un an, nu posedă certificat de garanție. La Direcția comercială a județului Timiș ni se arată telexul nr. 399/13. VI.78 prin care se solicită intervenția Ministerului Comerțului Interior pentru reglementarea situației respective. Tovarășul inginer Liviu Grui, șeful serviciului producție de la U.J.C.M. Timiș, ne spune că stabilirea tarifelor și haremurilor pentru efectuarea reparațiilor în termenele de garanție este de competența UCECOM și a

ministerelor producătoare, iar situația semnalată la Timișoara nu este o chestiune care privește numai această zonă. închipuiți-vă ciți cumpărători purtați pe drumuri, ciți bani cheltuiți suplimentar din bugetele familiilor ! Și asta, pentru că oameni investiți de societate cu responsabilități precise în acest domeniu, nu-și fac datoria

cum trebuie. Este de așteptat ca măcar acum Ministerul Comerțului Interior, UCECOM și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să ia măsuri eficiente pentru curmarea definitivă a a- cestor neajunsuri.
Cezar IOANA
corespondentul „Scîntell'

Veniți miine... că magazinul e tot închisîn Slatina, chiar In a- propierea consiliului popular orășenesc, se află un magazin cu piese de schimb automoto. Creșterea numărului de autoturisme a făcut ca acest magazin să fie foarte căutat atît de slătineni, cît și de alți automobiliști din județ sau care trec prin oraș. Numai că adesea a- cest magazin este închis, avînd pe geam diferite a- nunțuri : „Gestionarul plecat după marfă" ; „Gestionarul bolnav" ; „Gestionarul chemat la ședință" etc. Cu citva timp în urmă a apărut un alt anunț : „Gestionarul plecat la București — I.D.M.S. — pentru consfătuire pînă la data de 17 X 1978". Numai

că schimbul de experiență n-a avut loc, chiar în ziua de 17 octombrie a venit un autocamion cu piese pentru aprovizionarea magazinului, dar... a rămas pină a doua zi. Chiar dacă responsabilul magazinului era plecat — să presupunem, cu treburi importante la București, așa cum susține directorul I.C.S.M.I. Slatina, tovarășul Ilie Căr- naru — puteau să rămină in loc ceilalți doi gestionari. Dar aceștia, în timp ce șeful „are de lucru", își fac și ei de lucru. „N-o să-l pontăm pe zilele respective" — a fost replica directorului. Și cumpărătorii ce fac?
Emtlian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

au avut loc lucrările celei de-a șaseh sesiuni tehnico-eco- nomice, pe tema „Contribuția muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și economiștilor la activitatea de creație științifică și tehnică în vederea creșterii producției nete și participarea la autoconducerea unităților socialiste". Sub genericul „Ecoul galeriei", timp de trei zile, orașul Bălan a găzduit Festivalul cîntecului nou. La manifestare au participat soliști amatori de muzică populară din întreprin-

derile miniere din țară. La galeriile de artă din Miercurea- Ciuc expune pictorul Beczasy Antal. (I. D. Kiss) • BUCU
REȘTI. între 30 octombrie și 10 noiembrie, Teatrul „C. I. Nottara" întreprinde un turneu în R. P. Ungară. La Budapesta și Veszprem vor fi prezentate spectacolele : „Și eu am fost în Arcadia" de Horia Lovi- nescu, „A opta zi, dis de dimineață" de Radu Dumitru, „Familia Tot" de Orkeny Istvan și „Timon din Atena" de Sha

kespeare. (N. Stancu) • DÎM
BOVIȚA. Societatea științifică școjară de chimie și fizică de la Liceul de matematică-fizică
din Găești (coordonator prof, ing. Petre Bocu) a organizat cea de-a XIII-a sesiune de comunicări și referate științifice. Au participat ca invitați cadre didactice universitare din Bucu-

rești, specialiști din producție. (FI. Dinu). • IAȘI. „Etica muncii — etica vieții noastre" a fost tema revistei literare vorbite organizată de un colectiv de la Biblioteca județeană „Gheorghe Asachi" din Iași, la întreprinderea de tricotaje „Moldova" în cadrul cenaclului „Independența". Casa sindicatelor din Iași găzduiește expoziția de pictură a profesorului Viorel Carnariu. O expoziție retrospectivă a pictorului Mihai Cămăruț este deschisă

în sala „Victoria" din Iași. (Manole Corcaci). • MUREȘ. în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîn- tarea României", în sălile de expoziții de la Palatul Culturii din Tg. Mureș este deschisă expoziția : „Pagini de istorie în arta plastică contemporană". Colectivul secției maghiare a Teatrului de stat din Tg. Mureș a prezentat premiera piesei „Noaptea pe asfalt" de Theodor Mănescu ; regia — Hunyadi Andrăs, scenografia — Adorjă-

nl Istvan. (Gh. Giurgiu). • SU
CEAVA. Comitetul județean de cultură și educație socialistă Împreună cu întreprinderea cinematografică județeană organizează in perioada 27 octombrie— 26 noiembrie ediția a treia a Festivalului filmului științific. Prezentarea filmelor este însoțită de dezbateri, simpozioane, conferințe, concursuri gen „Cine știe cîștigă", seri de întrebări șl răspunsuri. (Gh. Paras can).
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Deschiderea lucrărilor reuniunii internaționale „Rolul maselor populare,
al mișcărilor pentru pace în edificarea securității și dezvoltarea 

colaborării în Europa

Recepție oferită de ambasadorul 
Republicii Turcia

La București a Început, luni dimineață, reuniunea internațională „Rolul maselor populare, al mișcărilor pentru pace în edificarea securității și dezvoltarea colaborării In Europa", organizată sub egida Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România șl a Consiliului Mondial al Păcii.La lucrări iau parte reprezentanți •i comitetelor organizațiilor naționale și mișcărilor pentru pace din țările participante la Conferința pentru securitate și cooperare de la Helsinki, ai unor organizații internaționale, reprezentanți ai organismelor O.N.U. cu sediul la București, personalități ale vieții publice din Europa, S.U.A. și Canada.Luînd cuvlntul In deschiderea lucrărilor, prof. Tudor Ionescu, președintele Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România, membru al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, după ce a salutat pe parti cipanți, a subliniat importanța reuniunii de la București In ansamblul eforturilor vi- zind edificarea unui climat de securitate și cooperare în Europa și in lume.A luat apoi cuvlntul Francisco da Costa Gomes, vicepreședinte al Consiliului Mondial al Păcii, care, rele- vînd schimbările ce au loc în lumea contemporană, tendințele spre democratizarea relațiilor internaționale, ca rezultat al luptei maselor populare, a insistat asupra dezvoltării acțiunilor inițiate In scopul reducerii și înlăturării pericolului unor noi războaie distrugătoare, edificării securității pe continentul european și în întreaga lume, al consolidării păcii, înțelegerii și colaborării între popoare.Opinia publică internațională, al cărei rol în ultimii 30 de ani se dovedește de importanță crescindă în rezolvarea problemelor care se pun în fata umanității, pe scară mondială, a spus vorbitorul, trebuie să-și intensifice eforturile și inițiativele. Forțele păcii trebuie să acționeze cu mal multă eficacitate și rapiditate pentru a se opune pe loc și energic tuturor acțiunilor de destabilizare, tentativelor de periclitare a securității internaționale și a păcii omenirii, Mobilizarea stăruitoare, tot mai largă a opiniei publice, a popoarelor ne va permite săw edificăm securitatea și cooperarea* în Europa și în lume, dezarmarea, dreptatea și pacea.în cuvlntul său, Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale șl politice, a evidențiat aten

ția acordată problemelor păcii, securității și colaborării internaționale de țara noastră, de președintele Nicolae Ceaușescu, care s-a aflat din primul moment printre promotorii Conferinței general-europene, adu- cindu-și contribuția la inițierea, desfășurarea și încheierea cu rezultate cit mal fructuoase a lucrărilor forumului european. Arătînd că manifestările opiniei publice, acțiunile maselor populare au Imprimat un caracter novator eforturilor pentru pace și securitate pe continent, exercltînd o influentă pozitivă asupra evenimentelor europene și mondiale, vorbitorul a subliniat că în prezent o permanentă sursă de îngrijorare șl amenințare o constituie faptul că pe continentul nostru se află concentrate cele mal puternice forțe militare și armamente din cite a cunoscut istoria, inclusiv armament nuclear, ceea ce face necesară Intensificarea eforturilor pe linia dezangajării militare, a dezarmării.Vorbitorul a menționat apoi principalele direcții în care este necesar să se acționeze în scopul realizării păcii și securității, subliniind însemnătatea așezării pe baze noi a raporturilor dintre statele europene, asigurării exercitării depline de către toate națiunile a dreptului lor la independență șl dezvoltare autonomă, extinderii colaborării economice, teh- nico-științifice șl culturale.A luat apoi cuvîntul Fritz Rathlg, secretar al Consiliului Mondial al Păcii, care s-a referit pe larg la eforturile depuse de popoarele continentului, de opinia publică internațională în vederea stăvilirii cursei înarmărilor, a consolidării procesului de destindere și conlucrare, eforturi încununate prin semnarea Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Vorbitorul a evidențiat necesitatea de a se acționa mai hotărît pentru aplicarea în practică a prevederilor Actului final, pentru mobilizarea maselor populare, a organizațiilor pentru pace la o luptă activă, susținută, în vederea eliminării pericolului unor noi conflagrații mondiale, pentru înfăptuirea dezarmării sub control internațional.în ședința de după-amiază s-a dat citire mesajului adresat reuniunii de Romesh Cliandra, președintele Consiliului Mondial al Păcii. în mesaj se arată că manifestarea de la București constituie un eveniment deosebit de important în viața mișcării internaționale pentru pace și se exprimă convingerea că dezbaterile vor

evidenția noi inițiative și acțiuni menite să contribuie la promovarea ideilor păcii și cooperării pentru ca spiritul de 1a Helsinki să triumfe și să fie pregătită cu succes reuniunea de la Madrid din 1980.în mesaj este exprimată, totodată, aprecierea față de strădaniile depuse de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii din țara noastră pentru reușita reuniunii de la București.România socialistă — se spune în mesaj — s-a consacrat promovării cauzei păcii, securității și cooperării în Europa. Consiliul Mondial al Păcii urează poporului român, guvernului său, partidului său comunist succes deplin in. asigurarea progresului continuu al României, precum și in activitatea sa consacrată păcii și securității internaționale, independentei naționale, dreptății șl progresului social pentru toate popoarele.în cadrul dezbaterilor au luat cu- vintul membri ai delegațiilor din Austria, Franța, Polonia. Turcia, U.R.S.S., Irlanda, Belgia, Finlanda, Olanda, Malta, Grecia, Cehoslovacia, Marea Brltanie, reprezentanți ai Consiliului Internațional al Federației Mondiale a Orașelor înfrățite, Federației Mondiale a Oamenilor de Știință, Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale de la Paris, Conferinței Bisericilor Europene, Conferinței berlineze a creștinilor catolici din statele europene. Institutului Internațional pentru Pace de la Vlena, Federației Internaționale a Rezistenței.Vorbitorii au evidențiat contribuția organizațiilor și mișcărilor naționale pe care le reprezintă la asigurarea păcii, securității și colaborării internaționale. Ei au relevat, de asemenea, importanța creșterii rolului O.N.U., al altor organisme internaționale, în reglementarea problemelor complexe ale contemporaneității, în afirmarea viguroasă în lume a principiilor dreptului internațional, a politicii de egalitate în drepturi intre toate țările. Cei care au luat cuvîntul au arătat că se impune ca lupta pentru pace, pentru relații noi in viața internațională să cuprindă toate păturile sociale, toate curentele filozofice, politice și religioase iubitoare de pace, că numai prin lupta unită și solidaritatea popoarelor se pot realiza pacea și securitatea mondială, pot fi asigurate continuarea și aprofundarea procesului spre destindere.Lucrările reuniunii continuă.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Turcia, ambasadorul acestei țări la București, Nahit Ozgtlr, a oferit, luni, o recepție.Au participat Cornel Burtică, vl- ceprim-ministru, ministrul comerțului exterior șl cooperării economice internaționale, Miu Dobrescu, președintele Consiliului Culturii șl E-

ducațiet Socialiste, Aneta Spornic, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale. Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în România, alți membri al corpului diplomatic.(Agerpres)
Vremea în luna noiembrieLuna noiembrie, potrivit prognozei Institutului meteorologic, va fl mai rece decit de obicei. Regimul pluviometric se va încadra în limitele normale, iar pe alocuri va fi sub aceste limite.între 1—5 vremea va fl relativ rece, eu cer variabil, mal mult noros îndeosebi In sudul șl estul țării, unde vor cădea precipitații locale mai ales sub formă de ploaie și burniță. în rest precipitațiile vor fi izolate. Vln- tul va sufla slab plnă la moderat, cu intensificări de scurtă durată, din sectorul nordic. Temperaturile minime vor fl cuprinse intre minus 5 și 5 grade, iar maximele intre 4 ,și 12 grade, izolat mal ridicate. Dimineața se va produce ceață locală.în intervalul 8—9 vremea se va încălzi, cer variabil, cu Înseninări mai persistente în estul țării. Temperaturile minime vor fl cuprinse între minus 2 și 8 grade, iar maximele — 8 șl 18 grade. Dimineața și seara, local se va produce ceață.în zilele de 10—13 va predomina o vreme umedă, cu cețuri, burnițe și ploi slabe. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 șl 7 grade, iar maximele între 5 șl 15 grade.In perioada 14—19 vremea va fl în

general umedă șl vor cădea ploi slabe șl burniță, iar în nordul țării lapo- viță și ninsoare. Temperaturile minime vor fl cuprinse între minus 4 și 8 grade, iar cele maxime — între 2 și 12 grade.între 20—25 vremea va continua să fie umedă și se va răci. Cerul va fi acoperit și vor cădea precipitații atît sub formă de ploaie, cit și de lapoviță și ninsoare în cea mai mare parte a țării. Local se va produce polei. Vîn- tul va sufla moderat, cu intensificări in sudul și estul țării, depășind viteze de 60 km pe oră. La munte va ninge. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 șl 2 grade, Izolat mal cobori te în estul Transilvaniei, iar maximele între 0 și 10 grade.In ultimele zile ale lunii vremea va fl rece, cu cerul mai mult noroe. Vor cădea precipitații locale, care în estul țării vor fl mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla moderat, cu intensificări de pînă la 45—50 km pe oră, șl va predomina din sectorul estic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 9 și 1 grad, local mai coborîte. iar cele maxime între minus 3 șl 6 grade, izolat mal ridicate.
O nouă tragere excepțională LotoLa tragerea excepțională Loto ce se va desfășura la 7 noiembrie 1978 se vor acorda autoturisme „Skoda 105 L", cîștiguri in bani — fixe (50 000 lei, 25 000 lei, 10 000 lei etc.) și de valoare variabilă, precum și excursii în R.S. Cehoslovacă — R.P. Ungară sau in R.D. Germană. Pentru atribuirea ciștigurilor enumerate mai sus se vor efectua 5 extrageri, în două faze. în total vor fi 42 de numere. Se oferă cîștiguri

și variantelor cu numai 3 numere din 18 sau 24 extrase. Participarea se face pe bilete de 5 și 15 lei varianta simplă. Biletele de 15 lei i-au parte la toate cele 5 extrageri. Se mai poate participa și pe variante combinate și combinații „cap de pod", pe care se pot obține importante suite de cîștiguri, ori pe variante achitate integral sau sfert.Biletele pot fi procurate pînă luni, 6 noiembrie a.c.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

La campionatele mondiale, gimnastica românească 
și-a reconfirmat valoarea și vitalitatea

un bilanț care ne bucură, dar care putea fi și mai bogat • Se• 7 medalii
impune o muncă și mai stăruitoare din partea gimnaștilor și gimnastelor

co-

în dimineața zilei în care aveau loc finalele pe aparate, unul dintre puținele ziare ce apar duminica în Franța, „Journal de Dimancbe", publica numai patru fotografii de la campionatele mondiale de gimnastică. Toate patru o înfățișau pe Nadia Co- măneci, la bîrnă, în timpul exerciții- lor la concursul individual compus, desfășurat cu'o zi înainte. Să fi fost o previziune pentru ceea ce avea să se întimple a doua zi ? Se poate să fi fost și aceasta, dar in. mod sigur este încă o expresie a interesului și a marii simpatii cu care au înconjurat-o spectatorii, opinia publică in general, pe renumita noastră gimnastă aici, la Strasbourg. In pauza dintre finalele masculine și cele feminine pe aparate, unul dintre comentatorii televiziunii francezementa astfel imaginile, în reluare, ale româncei : „Sperăm că astăzi Nadia se va depăși pe ea, sperăm pentru că este pe mai departe o mare campioană. îi dorim succes !" Iar vocea unei comentatoare exclama : „Cit este de frumoasă și ce ținută înaltă •u exercițiile sale !“ După cum se tie, Nadia a cucerit, într-adevăr, medalia de aur la bîrnă.Odată încheiate întrecerile, socotite drept cele mai puternice din istoria competiției, bilanțul ne spune căeste pentru prima oară cînd formația noastră feminină devine vicecampioanâ a lumii, și că. de asemenea, este întiia dată cînd sportivii noștri ciștigă nu mai puțin de șapte medalii. Să reamintim bilanțul acum, după încheierea competiției supreme : echipa feminină a României, alcătuită din Nadia Comăneci, Emilia Eberle, Teodora Ungureanu, Marilena Neacșu, Marile- na Vlădărău și Anca Grigoraș — vicecampioanâ mondială și medalie de argint ; Nadia Comăneci — medalie de aur la bîrnă și „argint" la sărituri ; Emilia Eberle — „bronz" Ia paralele, bîrnă și sol ; Dan Grecu — „bronz" la inele.Tuturor acestora, ca și antrenorilor lor, le adresăm din nou cuvenitele felicitări !Școala românească și-a probat incă o dată forța și vitalitatea, mai întii prin cea mai de seamă reprezentantă a sa — Nadia Comăneci, triplă medaliată la Strasbourg. Evoluția personală și contribuția ei decisivă la urcarea echipei pe podium au modificat radical părerile scepticilor,

nastlcii mondiale, produsă de școala românească — care, la prima ei participare Intr-o asemenea competiție a senioarelor, a urcat pe podium de trei ori în probele individuale și o dată eu echipa, intrînd astfel în elita mondială — unde i se deschide o luminoasă carieră sportivă. Discutînd despre aceste două excelente reprezentante ale culorilor noastre sportive, trebuie să scriem apăsat că rezultatele lor la recentele „mondiale" ar fi fost și mai bogate in condițiile unor arbitraje corecte, imparțiale. Din păcate, am mai avut prilejul să ne referim la nedreptățile făcute gimnastelor noastre în concursul pe echipe. Duminică seara, in finalele pe aparate, arbi- trele însă au întrecut măsura — frustrind pe Nadia de incă o medalie de aur (care i se cuvenea la i “ ' turi), dînd Nadiei și Emiliei, bîrnă, note contestate îndelung publicul spectator și repunînd Emilia în drepturile unei medalii la sol abia după introducerea unei contestații energice. în același timp, nu putem omite, nu avem dreptul să omitem, că sportivele noastre — în general gimnastele și gimnaștli noștri — n-au obținut mai mult la campionatele mondiale și din pricina unor inexactități și greșelț tehnice personale — care dovedesc că pregătirile n-au fost efectuate în totalitate pe măsura posibilităților și cerințelor, De altfel, despre toate aspectele luate în discuție ne propunem să revenim mat pe larg într-un articol viitor, după întoarcerea delegației noastre acasă.Acum, să ne referim la echipă șl să subliniem că gimnastica noastră și-a dovedit capacitatea de a schimba în mers formația reprezentativă, menținînd-o la o înaltă performanță — prin împletirea experienței, voinței și devotamentului față de culorile echipei, demonstrate de Teodora Ungureanu, Anca Grigoraș și Mari- lena Neacșu, cu avîntul spre afirmare și aptitudinile talentelor dș talia Emiliei, dar și a Marilenei Vlădă- rău. Firește, la nivelul de selecție, pregătire, omogenizare și conducere efectivă în concursuri de anvergură, se cuvine să evidențiem grupul de tehnicieni, In frunte cu Bela Karoli, care, și la recentele campionate, s-a impus printre colectivele tehnice reputate. Să remarcăm, cu privire la

sări- , la de pe

membrele echipei noastre, că asupra tuturor — în selecție, instruire și lansare în arena mondială — s-a pus direct pecetea personalității lui Bela Karoli. Și să adăugăm că — pe fundalul solid al centrelor de specialitate din țară, orașele Onești, Sibiu, Baia Mare, Bacău, Galați, mai recent București, Deva și altele — gimnastica națională feminină poate privi încrezătoare în perspectivă, își poate consolida pe mai departe prestigiul internațional.Vorbind despre prestigiul de care se bucură la această oră gimnastica românească pe glob, să vă relatăm că duminică noaptea, la recepția de încheiere a campionatelor mondiale, dl. Frank Bare, președintele federației din S.U.A. — organizatoare în 1979, la Dallas, a viitoarei ediții a competiției supreme — a reînnoit insistent invitația ca Nadia și echipa României să efectueze un nou turneu în orașele americane. Frank Bare ne spunea cu același prilej că Nadia a rămas marea simpatie a publicului american, simpatie care s-a întărit și mai mult după evoluția campioanei noastre la Strasbourg.Din rindurile gimnaștilor noștri s-a remarcat, ca de obicei, în cadrul marilor competiții internaționale, maestrul „inelelor", Dan Grecu. Antrenorul său, Mircea Bădulescu, aprecia — parcă în glumă, dar și parcă în serios — că la aceste campionate mondiale toate medaliile au fost „de aur", aducind drept argumente dificultatea extraordinară a întrecerilor, faptul concret că la „inele" primii trei clasați au fost notați la fel : 9,90.Elogii se cuvin, firește, la adresa lui Dan Grecu pentru tenacitatea în menținerea poziției de frunte, ca și pentru arta pe care o arată în executarea acelui exercițiu de faimă. La televiziunea franceză, „momentul Grecu" s-a repetat de cîteva ori, cu încetinitorul, că exercițiul elementele.Să sperămputeau fi mult mai mari, nu vor împiedica forurile de specialitate, tehnicienii să înțeleagă că există suficiente neajunsuri, nu numai în gimnastica masculină, Unde sînt mai evidente, dar și în cea feminină. Cum spuneam. Insă, nu ne-am propus să' tragem concluzii...
Valeriu MIRONESCU

Strasbourg

NADIA COMANECI

EMILIA EBERLE

parcă pentru a sublinia a fost superb în toatecă aceste succese, care

DAN GRECUdestul la număr, care n-o mai creditau cu o înaltă valoare sportivă. Dar, la Strasbourg, Nadia n-a fost singură ; mereu, alături de ea a fost micuța Emilia — noua stea a gim-
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 
șl 3 noiembrie. în țară s După o încăl
zire de scurtă durată, vremea se va 
răci ușor începînd din nordul tării. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
precipitații slabe, care în nordul țării 
vor fi și sub formă de lapoviță și nin
soare. Vînt moderat, cu intenșificări în 
sudul țării pînă la 40 km/oră, iar la 
munte va atinge 70 km/oră. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 4 grade, local mai 
coborîte, iar maximele între zero si 
l«0 grade, local mai ridicate. Pe alocuri 
se va produce brumă și îngheț slab 
la sol. în București î Vreme în răcire 
ușoară. Cerul va fi temporar noros, 
favorabil precipitațiilor slabe, mai ales 
sub formă de burniță și ploaie. Vînt 
moderat.

• SEMNE TIMPURII 
ALE IERNII. Iarna își anunță anul acesta o prezență timpurie în unele părți ale Europei, în cîteva regiuni din Iugoslavia, în special în Macedonia, au fost înregistrate ninsori puternice, stratul de zăpadă atingînd pe alocuri peste 60 de cm. Din a- ceastă cauză mai multe drumuri din zona muntoasă au fost închise pentru traficul rutier, în prezent făcîndu-se eforturi pentru degajarea zăpezii. Aprovizionarea populației în regiunile cele mai afectate de căderile neașteptate de zăpadă se face însă in condiții bune. Zăpezi abundente au căzut în acest interval și în regiunile muntoase din nordul Greciei. Ca urmare a înrăutățirii continue a vremii în această parte a țării, autoritățile au decretat, luni, starea de

urgență în trei departamente, unde grosimea stratului de zăpadă ajunge pînă la 2 m. Mai multe localități sînt izolate și lipsite de curent electric. Ninsorile abundente au acoperit culturile de bumbac și pășunile.
• LASERUL IN STRA

TEGIA DEPOLUĂRII. Cercetători din Leningrad au realizat un valoros studiu despre starea purității aerului din- tr-o anumită zonă a orașului. Prin suprapunerea unor hărți realizate cu ajutorul laserului pe harta cu localizarea fabricilor și uzinelor pot fi ușor evaluate „contribuțiile" respectivelor întreprinderi la vicierea aerului. Prin această metodă se stabilesc actualmente planurile leningrădene de construcții, am

plasarea viitoarelor cartiere de locuințe, a arterelor de circulație. Pentru viitorul apropiat se preconizează înființarea unui sistem automat de controlare cu ajutorul laserului a purității aerului, rezultatele obținute cu laserele instalate în diferite zone ale orașului fiind transmise automat unei stații centrale.
• O NOUĂ „ENIG

MĂ SPAȚIALĂ" • * 'cadrul unui program comun al țărilor vest-europene și S.U.A. pentru studiul obiectelor cosmice, un satelit a permis o curioasă descoperire : existenta, la 15 000 ani-lumină distanță, a șase mici galaxii. Emițînd raze X. trei din acestea, cuprinzînd zeci de mii de stele, gravitează în jurul unul misterios punct din spațiu. Cercetătorii au ridi-

Din viața partidelor 

comuniste și muncitorești
P. C. din Spania

Pentru continuarea politicii 
de consens democratic

Ziarul „MUNDO OBRERO", organ central al Partidului Comunist 
din Spania, publică sub semnătura lui SIMON SANCHEZ MONTERO, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.S., un articol consacrat 
necesității de a se adinei fi consolida procesele democratice din țară 
printr-o colaborare strînsă intre toate forțele politice interesate in rea
lizarea acestui deziderat fundamental al poporului. In acest cadru, arti
colul subliniază imperativul continuării fi lărgirii politicii de consens 
democratic, inițiate anul trecut prin „Pactul de la Moncloa", încheiat 
între guvern și partidele de opoziție reprezentate in parlament.

în fața situației grave pe care o trăiește Spania, atît în domeniul economic, cît și politic și social — se a- rată în articol — Partidul Comunist din Spania și-a expus poziția cu cea mai mare claritate : trebuie să fie continuată politica de consens democratic, punin- du-se interesele generale ale țării și ale democrației deasupra intereselor specifice ale unuia sau altuia dintre partide. Este necesar să se elaboreze un amplu acord politic și economic, pentru o perioadă de vreo trei ani, între guvern, partide politice, sindicate și patronat, cu depline garanții în ce privește îndeplinirea prevederilor sale. Prima condiție a unui a- semenea acord trebuie să fie realizarea a ceea ce nu s-a îndeplinit din „Pactul de la Moncloa". Acordul poate fi Încheiat numai cu un guvern stabil, după ce se clarifică situația politică. Alegerile municipale trebuie convocate conform legii, odată ce va fi aprobată Constituția, urmtnd ca a- poi să fie convocate alegerile legislative.Articolul se referă apoi la poziția Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.), arătînd că acest partid este favorabil încheierii unui nou acord economic, dar nu și a unul a- cord politic, pe motivul că politica de consens nu s-ar mai justifica după aprobarea Constituției și realizarea alegerilor generale.Democrația in Spania, continuă articolul, este încă tînără, fragilă, fiind confruntată cu o situație economică foarte gravă, moștenită de la regimul dictatorial, cu o multitudine de pro-

ril, existente încă în aparatul de stat; prin rezolvarea problemelor acute ale oamenilor muncii : scumpetea traiului, situația învățămîntului, a locuințelor, a asistenței medicale, a transporturilor urbane etc. Aceasta este o sarcină care depășește posibilitățile oricărui partid politic luat izolat, fie el Uniunea Centrului Democratic sau Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, atit în momentul de față, cît și după adoptarea Constituției și realizarea alegerilor legislative.Iată de ce, In împrejurările concrete ale momentului, adevărata politică de stingă este politica consensului, adică înțelegerea între toate forțele democratice, inclusiv Uniunea Centrului Democratic (partidul de guvernămînt — n.r.), în scopul fundamental de a consolida democrația. Această politică nu contestă rolul și activitatea parlamentului, nu se con- trapune necesității de a se ține alegeri municipale și legislative, nu diluează personalitatea și politica fiecărui partid, fiecărei centrale sindicale, nu „sterilizează" viața politică a țării, nici nu o sustrage cunoașterii, participării și controlului maselor largi. Nu are de ce să fie o politică secretă, elaborată de cîțiva lideri. Dimpotrivă, poate și trebuie să fie o politică elaborată la lumina zilei, printr-o veritabilă dezbatere de masă în întreaga țară. Este, într-adevăr, singura politică ce poate asigura, în acest moment, funcționarea liberă a instituțiilor democratice.Realizarea acordului politic și economic între guvern, partide politice,

În cîteva rînduri• La Geneva, intr-un meci con- tînd pentru grupa B a campionatului european de rugbi — „Cupa F.I.R.A.", selecționata R.F. Germania a învins cu scorul de 18—0 (6—0) formația Elveției.• Turnout-Internațional de tenis de la Manila a fost ciștigat de suedezul Bjom Borg, care l-a învins in finală cu 6—2, 7—6 pe americanul Vitas Gerulaitis. în partida pentru locul trei, Elliot Teltscher (S.U.A.) a dispus cu 1—6, 6—1, 6—3 de coechipierul său Sandy Mayer.• în cadrul competiției internaționale feminine de baschet de la Bratislava, selecționata orașului București a învins cu scorul de 82—63 (41—30) formația cehoslovacă K.P.S. Brno.• Disputat la Budapesta, meciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele de tineret'ale Ungariei și U.R.S.S. s-a încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) în favoarea gazdelor.

bleme politice și sociale. Ea se confruntă, de asemenea, cu inamici puternici. nu din punct de vedere electoral, căci nu au o audiență largă, ci prin pozițiile ocupate în aparatul de stat și în economie. Inamici al căror obiectiv nu este de a-și apăra o- piniile și interesele in cadrul normelor democratice, ci de a pune capăt democrației. Ignorarea acestui aspect ar putea să ducă la situații grave și ireversibile.O politică cu adevărat democratică, de stingă, trebuie să-și stabilească astăzi ca obiectiv primordial și fundamental consolidarea democrației. Aceasta fiindcă poporul spaniol și Îndeosebi oamenii muncii au nevoie, în primul rind, de un regim democratic solid, unde să fie cu adevărat liberă funcționarea instituțiilor democratice, economice și sociale.Dar consolidarea democrației reclamă depășirea crizei economice, ceea ce este posibil numai printr-un plan economic democratic cu o durată de cițiva ani și prin soluționarea rapidă a gravei probleme a șomajului, care afectează în special tineretul ; prin lichidarea rămășițelor dictatu-

stabili politica
sindicate și patronat este o necesitate urgentă, fiindcă alternativa o reprezintă pactul între sindicate șl patronat, cu participarea și arbitrajul guvernului, pentru asalarială imediată etc. Dar acesta este „pactul social" și noi, comuniștii, ne opunem unui asemenea pact, considerîndu-1 contrar intereselor oamenilor muncii și democrației. în cadrul său se discută numai probleme economice imediate, probleme care ti interesează pe capitaliști pentru a ieși din criză, dar îi exclud pe oamenii muncii de la discutarea problemelor politice fundamentale pentru interesele lor.Pe de altă parte, dacă acordul politico-economic nu se realizează in șcurt timp, situația țării este amenințată să se înrăutățească, favori- zîndu-se astfel intențiile de involuție pe care le nutresc dușmanii democrației.Iată tot atîtea motive — se arată în încheierea articolului — care pledează pentru un acord larg, atît e- conomic, cît și politic, întrunind consensul tuturor forțelor democratice ale țării.

REVISTA COMPETIȚIILORGalați (care, deși învinsă cu 1—0 de Progresul Brăila în deplasare, devansează cu două puncte pe Steagul roșu Brașov), Rulmentul Alexandria (la egalitate de puncte cu Metalul București și cu un punct avans față de Rapid) și „U“ Cluj-Napoca (avans de 5 puncte in urma egalității, 0—0, reușite la înfrățirea Oradea).în baschet s-a disputat eternul derbi dintre Steaua și Dinamo : simbătă a fost 84—70 pentru dinamoviști, duminică a fost 78—76 pentru steliști, dar ceea ce am reținut din aceste confruntări a fost evoluția cu totul excepțională a tînărului dinamovist Fluturaș.Și în volei a avut loc o întîlnire de tradiție : Dinamo — Explorări Baia Mare. De data aceasta, sextetul bucu- reștean — alcătuit din Oros, Dumă- noiu, Păușescu, Enescu, Tutovan și Gîrleanu — s-a impus categoric, în numai 53 de minute : 3—0 (la 9, 7 și 1). ...Acestea s-au petrecut in săptămi- na trecută. Săptămînă care a început ar putea fi calmă, din punct de vedere sportiv, dacă n-ar fi programată miercuri manșa a doua din turul II al cupelor europene la fotbal. Dinspre partea Politehnicii Timișoara, tot ce ne-a mai rămas să dorim este o victorie și un bun spectacol fotbalistic, dacă nu cumva se va întrece pe sine și va încerca anularea avantajului de 4—0 cu care Honved vine de la Budapesta. F.C. Argeș (2—1 la Pitești) poate forța, însă, calificarea la Valencia. Doar este echipă de contraatac ! Misiunea ei este însă extrem de grea. Ambelor noastre echipe le urăm succes !
Gheorghe M1TRO1

întrucit despre principalul eveniment sportiv al săptăminii — campionatele mondiale de gimnastică — publicăm, ca și în zilele anterioare, o corespondență a trimisului special al „Scînteii" la Strasbourg, vom sublinia în rindurile următoare cîteva momente din competițiile interne.
Boxul, după ce a ținut trează atenția numeroșilor și pătimașilor săi suporteri timp de 7 zile (in care s-au disputat 200 de partide intre 211 pu- giliști), și-a desemnat duminică dimineața cei 11 campioni naționali șl ai „Daciadei". în ordinea categoriilor, aceștia se numesc : Alexandru Turei (Voința Cluj-Napoca), Gheorghe Go- vici (Steaua), Teodor Dinu (Dinamo), Titi Cercel (Dinamo), Dragomir Uie (Dinamo), Simlon Cuțov (Dinamo), Ion Budușan (Metalul București), Nicolae Chioveanu (Litoral Mangalia), Valentin Silaghi (Dinamo), Georgică Donici (Steaua) și Ion Cernat (Steaua). O observație generală : numai doi campioni de anul trecut au reușit să-și păstreze titlul (Dinu și Uie), dintre ceilalți nouă nu mai puțin de cinci fiind tineri sub 21 de ani. Apariția multor tineri la ediția din acest an a campionatelor (însăși gala finală a adus în ring boxeri din 7 județe, plus Bucureștiul) și chiar pe tabloul campionilor nu a condus însă și la un progres calitativ al întrecerilor, multe partide (poate prea multe, unele chiar finale) sltuîndu-se la un nivel tehnic și spectacular mediocru. Ceea ce înseamnă că puțini dintre tinerii boxeri posedă în acest moment calitățile tehnice sau fizice care să le permită să obțină performanțele înalte ce le așteptăm din nou, cu toții, de la boxul nostru. Va

fi. deci, esențial modul în care se va lucra cu acei tineri intr-adevăr ta- lentați, cum sînt Cercel, Gîrgavu, Boboc, Ciobanu, Stoenescu, Ismail Aii. Viorel Vasile sau Daniel Radu și Constantin Ghindăoanu (aceștia doi neparticipînd la campionate din pricina unor turnee in străinătate !).
Fotbalul și-a consumat etapa a X-a tn „A" și a Xl-a in „B“. în partida derbi (F.C. Baia Mare — Universitatea Craiova 1—0) scorul a fost stabilit prin contribuția nedorită a arbitrilor Constantin Ghiță și mai ales Marcel Buzea, care au validat golul gazdelor la o fază prelungită, presărată însă cu un ofsaid și un fault la portar. Este regretabil că la prima lor apariție după o foarte severă, ședință de analiză a arbitrajelor ținută la federație, cei doi „cavaleri în negru" (dintre care brașoveanul este a nu știm cîta oară recidivist) au condus o partidă atît de importantă într-o manieră criticabilă. în celelalte meciuri ale etapei s-au Înregistrat, de asemenea, evenimente : Gloria Buzău (3—1 la Iași) și Chimia Rm. Vîlcea (1—1 la București, cu Steaua) au reușit ceea ce, probabil, numai ele sperau — dacă sperau ; Dinamo (1— 1 la Petroșani) șl C.S. Tîrgoviște (0—0) la Tg. Mureș au obținut și ele cîte un punct care in deplasare face cit două ; S.C. Bacău (4—1 cu Sportul studențesc !), F.C. Argeș (2—0 cu Corvinul) șt U.T.A. (1—0 cu Poli Timișoara) și-au fructificat, normal, avantajul terenului. Acum, în clasament, F.C. Baia Mare are 4 puncte avans față de Steaua și F.C. Argeș, iar Poli Timișoara a rămas la 3 puncte în jos față de locul 17. în divizia secundă, liderii sînt următorii : F.C.M.

DEPRETUTINDENIcat însă următoarea întrebare : orbitează galaxiile respective în mod autonom sau se rotesc în jurul unei așa-numite „găuri negre ?“. Găurile negre sint — după cum se știe — aștrii a- junși tn stadiul final, fără luminozitate, ca urmare a unei formidabile concentrări a materiei. E posibil ca tocmai forța extraordinară de atracție a unui asemenea veritabil „puț al materiei" să asigure coexistența în aceeași sferă gravitațională a celor trei galaxii — această formă de manifestare nelntilnită pină acum la corpurile cerești urmînd a-și primi confirmarea prin perfecționarea cercetărilor în viitor.

• PETROL DIN A- 
TLANTIDA ? Recent, s-au încheiat analizele eșantloanelor de sol submarin prelevate, cu doi ani în urmă, de la adîncimi de 4 000 m in Atlantic, în largul coastelor nord-vestlce ale Africii. Principala constatare : tn profunzimile suboceanice din zona respectivă s-ar afla sedimente petrolifere încă tinere (adică în curs de formare), care ar urma să furnizeze țiței — în faza de zăcămînt propriu- zis — abia peste cîteva mii de ani. Inedit este faptul că pentru prima oară indicii ale existenței petrolului au fost identificate la joncțiunea dintre platforma continentală cu platoul oceanic. Și o altă mențiune interesantă legată de... Atlantida. Cum se știe, din afirmațiile lui

Platon, completate cu date ulterioare, faimosul continent înghițit de apele Atlanticului a fost localizat undeva in vecinătatea strîmtorii Gibraltar. Cum perimetrul investigat ar corespunde acestui loc. cercetătorii se întreabă dacă nu cumva este vorba chiar de pădurile vechii Atlantide care, în adîncuri. sînt în plin proces de metamorfozare în depozite de hidrocarburi.
• DESCOPERIRE AR

HEOLOGICA PE ȚĂR
MUL LABRADORULUI. Arheologii canadieni au descoperit în apropiere de țărmul Labradorului un galion spaniol scufundat în secolul al XVI-lea. Pe baza obiectelor descoperite, s-a stabilit că nava era folosită pentru vînătoarea de balene.

Descoperirea vine în sprijinul ipotezei că vînătorii de balene basci ajunși In Canada își construiseră o așezare în această zonă.
• VINĂTOARE NEO

BIȘNUITA. Populația unei mici localități din apropierea o- rașului italian Gorizzia a trăit recent clipe trepidante. Dintr-o cușcă de fier a unui circ poposit la marginea orașului au evadat într-o seară cinci lei. S-a dat imediat alarma și pe străzile orașului a început o adevărată vînătoare. Cu multă greutate, lucrătorii circului și polițiștii au reușit să prindă și să readucă în cușcă patru lei. Cel de al cincilea s-a dovedit a fi încăpățînat, refuzînd să se întoarcă la circ și a trebuit să fie împușcat.
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LUCRĂRILE PREGĂTITOARE
PENTRU SESIUNEA U.N.C.T.A.D. - V

EVIDENȚIAZĂ

Necesitatea unui nou sistem monetar
și comercial care să asigure dezvoltarea

tuturor statelorGENEVA 30 (Agerpres). — La Geneva au loc lucrările sesiunii Comisiei U.N.C.T.A-D. pentru finanțarea legată de comerț. Reuniunea dezbate probleme de actualitate și interes pentru țările în curs de dezvoltare, în special transferul de resurse financiare către țările în curs de dezvoltare, datoria externă a acestor țări, mobilizarea resurselor financiare interne pentru dezvoltare economică, situația monetară cadrul pregătirilor desfășurarea celei rințe a Națiunilor merț și dezvoltare.Prin intermediul 77“, țările în curs
internațională în ce au loc pentru de-ă V-a Confe- Unite pentru co-„Grupulul celor . . de dezvoltare ausubliniat, în cadrul dezbaterilor, importanța acestor probleme în contextul preocupărilor pentru găsirea unor soluții care să le sprijine finanțarea dezvoltării.Astfel, s-a evidențiat că, deși In diferite forumuri internaționale (U.N.C.T.A.D., F.M.I.) s-a recunoscut

că fluxul oficial de asistență financiară către țările în curs de dezvoltare este insuficient, în ciuda angajamentelor asumate de țările dezvoltate, transferul real de resurse a scăzut substanțial. Această situație negativă constituie o preocupare deosebită pentru țările în curs de dezvoltare, care vor insista pentru includerea ei pe agenda U.N.C.T.A.D.-V, ca un punct major al conferinței.Cu privire la sistemul monetar Internațional actual, țările în curs de dezvoltare au subliniat incapacitatea acestuia de a asigura un ajustări care să sprijine obiectivelor de dezvoltare, lita transferul unul volum o distribuție echitabilă a __________lor internaționale, de a furniza sprijin financiar pentru țările în curs de dezvoltare. S-a reamintit, în acest context, necesitatea realizării unui sistem monetar internațional care să ajute la crearea unui climat financiar și comercial favorabil dezvoltării tuturor statelor.

proces de realizarea de a faci- adecvat și lichidități-

i în vederea înfăptuirii hotărîrilor
sesiunii speciale a Adunării Generale

i;
consacrate dezarmăriiNAȚIUNILE UNITE 30. — r. L.Unite a fost constituit Consiliul Consultativ de pe lingăgeneral al O.N.U., organism chemat sâ elaboreze studii în domeniul dezarmării, ce vor fi apoi amplu difuzate. Consiliul se înscrie în rindul structurilor organizatorice create prin hotărîrile sesiunii speciale a Adunării Generale consacrate dezarmării.

De^la trimisul special: La Națiunile i secretarul
După cum se știe, pînă în prezent au început să funcționeze două din organismele prevăzute de sesiunea specială. Astfel, a avut loc o primă reuniune, cu caracter organizatoric, a Comisiei O.N.U. pentru dezarma

re.^ care a stabilit ca la sesiunea următoare. din mai-iunie anul viitor, să-și consacre activitatea elaborării unui program global de dezarmare. Totodată, Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate al A- dunării Generale, insărcinat de sesi
unea specială exclusiv cu problema
tica dezarmării, iși continuă dezbaterile asupra diverselor aspecte ale

acestei teme de interes vital pentru toate popoarele. în aceste două organisme sînt reprezentate toate statele membre ale O.N.U.
Din Consiliul Consultativ creat pe 

Ungă secretarul general al O.N.U. 
fac parte reprezentanți din 30 de 
țări, printre care și din România. 
Consiliul urmează să țină prima sa 
sesiune intre 14 și 22 noiembrie. Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a declarat că acordă „o importanță deosebită noului organism, care poate să aducă o contribuție valoroasă la activitatea Națiunilor Unite în acest domeniu vital".

Țările africane din „prima linie" iși reafirmă solidaritatea 
cu lupta dreaptă a popoarelor Zimbabwe și namibian dale ale Africii australe. In special eliberarea și independența popoarelor din Zimbabwe (Rhodesia) și Namibia, precum și căile și mijloacele de întărire a cooperării și comunicării între țările din prima linie, în vederea găsirii de soluții pentru pro- trebuie să le cit și de ar- economice a

DAR ES SALAAM 30 (Agerpres). — Reuniunea la nivel înalt de la Dar Es Salaam la care au participat președinții Tanzaniei (Julius Nyerere), Angolei (Agostinho Neto). Botswanei (Seretse Khama), și Zambiei (Kenneth Kaunda) — așa-numitele state din „prima linie", prin prisma confruntării cu regimurile rasiste din Africa australă — s-a încheiat prin adoptarea unui comunicat final in care se condamnă cu fermitate guvernele rasiste de la Pretoria și Salisbury.Arătind că Intilnirea s-a desfășurat intr-un climat de „sinceră cordialitate și înțelegere mutuală", comunicatul subliniază că reuniunea a permis analizarea „problemelor cru-

blemele comune cărora facă față aceste state, monizare a dezvoltării regiunii".Șefii de stat prezenți din capitala Tanzaniei .. ____„solidaritatea lor militantă și de neclintit cu S.W.A.P.O. (Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest) și cu Frontul Patriotic, reprezentant legitim al poporului Zimbabwe, in lupta lor dreaptă de eliberare națională".
la reuniunea au reafirmat

VIZITA DELEGAȚIEI MILITARE ROMÂNE IN BULGARIASOFIA 30 (Agerpres). — militară română, condusă ralul-colonel Ion Coman, apărării naționale, care întreprinde o vizită oficială de prietenie în Republica Populară Bulgaria, s-a întil- nit cu militări ai armatei populare din garnizoana Plevna. In cadrul în- tîlnirii, generalul-colonel Ion Coman și generalul de armată Dobri Djurov, ministrul bulgar al apărării populare, au relevat tradițiile prieteniei româno-bulgare, contribuția de singe a ostașilor români și voluntarilor bulgari la Înlăturarea dominației otomane, solidaritatea dintre mișcările revoluționare din România și Bulgaria în lupta împotriva reacțiu- nii și fascismului, amploarea pe care o cunosc relațiile dintre cele două țări în anii construcției socialismului.Vorbitorii au reliefat rolul hotărî-

Delegația de gene- ministrul tor al întUnirilor periodice dintre tovarășul Nlcolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, pentru dezvoltarea prieteniei româno-bulgare, a relațiilor dintre armatele celor două țări vecine și prietene.Delegația militară română a fost, de asemenea, oaspetele unor unități și instituții militare de învățămint și al unor întreprinderi economice din orașele Kazanlîk și Veliko-Tirnovo.Au fost vizitate, totodată, monumente și locuri istorice dedicate eroilor români căzuți în Războiul de Independență din 1877—1878, la care au fost depuse coroane și jerbe de flori.
Dezvoltarea colaborării româno-sovietice

în domeniulMOSCOVA 30. — Corespondentul Agerpres, Mihai Coruț, transmite : La 30 octombrie s-a semnat la Moscova protocolul de colaborare tehnică și științifică pe anul 1979 intre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Academia de științe agricole și silvice din România și Minis-

agriculturiiterul Agriculturii și Academia de științe agricole ale U.R.S.S., precum și un aide-memoire privind colaborarea pe perioada 1981—1985. Documentele prevăd intensificarea schimburilor reciproce de documentație tehnlco-științifică, de semințe și material genetic, vizite de schimb de experiență.
„P. C. /. va depune eforturi pentru apărarea 

democrației și transformarea innoitoare 
a societății italiene"

O cuvîntare a lui Enrico BerlinguerROMA 30 (Agerpres). — La Bologna au luat sfîrșit lucrările primei conferințe naționale a comuniștilor italieni participant! ia organele de conducere în regiuni, provincii și orașe din Italia.Luind cuvîntul cu acest prilej, Enrico Berlinguer, secretar general al P.C. Italian, s-a referit la situația politică actuală din Italia. „Țara — a spus el — nu are nevoie astăzi de o criză, ci de rezolvarea problemelor sale grave... Situația s-ar putea precipita spre o criză numai dacă guvernul nu și-ar respecta prevede-

rile din propriul său program și ar renunța la solidaritatea intre forțele democratice, pentru rezolvarea tuturor problemelor aflate la ordinea zilei, îndeosebi a celor mai spinoase".Referindu-se la participarea comuniștilor la organele puterii, vorbitorul a arătat că in unele regiuni au fost obținute rezultate deosebite și a subliniat că P.C. Italian va acorda și în viitor atenția cuvenită participării în organele locale de conducere. va depune eforturi pentru apărarea democrației și pentru transformarea innoitoare a societății italiene.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarația președintelui Anwar El Sadat • Ședința cabinetului 

israelianCAIRO 30 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a calificat drept „un obstacol foarte serios" în calea negocierilor israeliano- egiptene „hotărîrea Israelului de a întări implantările în Cisiordania si dezacordul asupra problemei Ierusalimului".Adresîndu-se unor posturi de televiziune străine, după o convorbire telefonică cu primul ministru israelian. Menahem Begin, președintele Egiptului a apreciat însă că „totul poate fi reglementat dacă vom proceda conform acordurilor de la Camp David". Șeful statului egiptean a subliniat că nu intenționează să întrerupă negocierile actuale de la Washington. „Dificultățile în aceste tratative, a spus el, sînt foarte normale și pot fi rezolvate". „Sint gata să semnez tratatul de pace mîine, poimîine. săptămîna viitoare ; aceasta depinde de partea israeliană", a adăugat eL

TEL AVIV 30 (Agerpres). — ,.E- xistă desigur divergențe de vederi între Egipt și Israel, dar și mari speranțe și mari șanse de a le depăși rapid", a declarat presei primul ministru al Israelului, Menahem Begin, după convorbirea telefonică cu șeful statului egiptean.(Agerpres). — Cabl- »-a Întrunit luni

I

TEL AVIV 30 netul israelian într-o ședință extraordinară pentru a examina stadiul actual al negocierilor de pace tripartite de la Washington. La capătul a cinci ore de dezbateri a fost anunțată crearea a două comitete guvernamentale pentru studierea problemelor economice și a opiniilor divergente ale Egiptului și Israelului privind compensațiile pentru petrolul extras din Peninsula Sinal pe parcursul celor ani de ocupație israeliană.
BAGDAD : Reuniunea miniștrilor de externe 

ai unor țări arabeBAGDAD 30. — Trimisul special a! Agerpres transmite : Luni au început la Bagdad lucrările conferinței miniștrilor afacerilor externe ai unor țări arabe, convocată la inițiativa Irakului (toate statele membre ale Ligii Arabe, cu excepția Egiptului, care nu a fost invitat). După cum a precizat guvernul irakian, obiectivul
NICARAGUA

ii

conferinței îl reprezintă pregătirea .ordinii de zi și a recomandărilor pentru reuniune^ la nivel înalt, care urmează să înceapă la 2 noiembrie la Bagdad. Potrivit precizărilor oficiale, conferința va examina situația din lumea arabă după Încheierea acordurilor de la Camp David.

In favoarea soluționării 
juste a problemei cipriote 

Rezoluția plenarei C.C.
al A.K.E.L.NICOSIA 30 (Agerpres). — La Nicosia a avut loc o plenară a Comitetului Central al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.) și a Comisiei Centrale de Control a partidului, consacrată problemei cipriote. La plenară a prezentat un raport Ezekias Papaioan- nou, secretar general al A.K.E.L.Intr-o rezoluție adoptată, plenara C.C. al A.K.E.L. relevă cu îngrijorare că nu au fost înregistrate progrese pe calea soluționării juste a problemei cipriote, iar rezoluțiile corespunzătoare ale O.N.U. nu sînt respectate. Totodată, se arată că tentativele de a elimina problema Ciprului de pe ordinea de zi a O.N.U. și de a o dezbate în cadrul N.A.T.O. sau al Pieței comune sînt Inspirate de planurile de scindare a insulei.A.K.E.L. consideră că impasul ce s-a creat în calea reglementării problemei cipriote poate fi depășit numai prin înfăptuirea rezoluțiilor O.N.U. și a acordurilor realizate Intre fostul președinte Makarios și liderul ciprioților turci. Rauf Denktaș. Plenara subliniază, totodată, marea importanță a unității tuturor forțelor patriotice, democratice și anti imperialiste ale țării și se pronunță. între altele, pentru organizarea de alegeri în organele locale de au- toconducere, trecerea la sistemul e- lectoral proporțional, precum și alte măsuri.

Dezvăluiri privind represiunile singeroase 
ale regimului dictatorialLIMA 30 (Agerpres). — Ernesto Cardenal, personalitate de frunte a opoziției democratice nicaraguaiene, a declarat, la Lima, că zece mii de civili din Nicaragua au fost uciși de către Garda Națională, principala forță de sprijin a regimului somozist. în timpul ciocnirilor din septembrie a.c.Totodată, a arătat el, și trupele gu

vernamentale au înregistrat pierderi : 1 500 de morți. După cum s-a mai anunțat, refuzind să dea curs cererilor tot mai insistente ale opoziției de a renunța la prerogativele funcției de șef al statului, dictatorul Anastasie Somoza a declanșat un val de crunte represiuni soldate cu un număr ridicat de victime.

agențiile de presă transmit
Namibia — membră a 

UNESCO. Namibia a devenit luni cel de-al 145-lea stat membru al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație. Știință și Cultură (UNESCO). Admiterea Namibiei a fost aprobată in cadrul conferinței generale a organizației. Namibia face deja parte, din noiembrie 1977. din F.A.O. și, din iunie 1978, din Organizația Mondială a Muncii.
In comunicatul publicat 

la Ad6n 011 Pr*vire la convorbirile purtate între Fattah Ismail, secretar general al.C.C. al Partidului Socialist Yemenit, Aii Nasir Muhammad Hasani, președintele Consiliului Prezidențial al R.D.P. a Yemenului, și Todor Jivkov. prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, se relevă dorința părților de. a dezvolta relațiile bilaterale pe multiple planuri. In acest sens, a fost semnată o declarație privind dezvoltarea priete-

niei și colaborării și un protocol referitor la colaborarea dintre P.S.Y. și P.C.B. pe perioada 1979—1980.
La Moscova, 13 30 octom- brie. Andrei Gromiko. ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a avut o convorbire cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, și cu membrii delegației O.E.P. — informează agenția T.A.S.S. Au fost discutate probleme privind situația din Orientul Mijlociu.
Guvernul Zambiei a in

terzis survolarea teritoriu
lui țării 116 catre toate avioanele necomerciale, a anunțat purtătorul de cuvînt al Președinției republicii. După cum se precizează la Lusaka, măsura a fost adoptată in urma acțiunilor agresive ale forțelor aeriene rhodesiene care, in repetate rînduri, au atacat Zambia.
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ÎNFĂPTUIREA DEZIDERATELOR SECURITĂȚII EUROPENE

Azi începe la Montreux

Reuniunea general - europeană consacrată y

problemei reglementării pașnice a diferendelor

La 30 octombrie, in Uniunea 
Sovietică a fost lansată . stația 
automată „Prognoz-7", anunță 
agenția T.A.S.S. Aparatele de la 
bordul stației vor studia radia
țiile corpusculare și electromag
netice ale Soarelui, plasma so
lară și cimpurile magnetice din 
aropierea Terrei, in vederea 
determinării influenței activită
ții solare asupra mediului inter
planetar și asupra magnetosfe- 
rei Pămintului. De asemenea, 
se urmărește cercetarea radiații
lor ultraviolete, roentgen și 
gamma de origine galactică.

La invitația P.C. din Spa 
HÎa, 0 ^e'e8at'e a P.M.S.U., in frunte cu Janos Berecz, șeful Secției relații externe a C.C. al P.M.S.U.. a efectuat o vizită în Spania — informează agenția M.T.I. In comunicatul dat publicității se subliniază importanta dezvoltării și consolidării relațiilor bilaterale și multilaterale între partidele comuniste și muncitorești. Ambele partide — adaugă agenția citată — sint interesate ca relațiile dintre Ungaria și Spania să se dezvolte în mod rodnic, spre binele popoarelor ungar și spaniol.

0 reuniune internaționa
lă consacrată popularizării prin învă- țămint a tehnologiei în țările în curs de dezvoltare a avut loc la Dubrovnik. Au participat delegați din 25 de țări, intre care și România. Dezbaterile s-au referit la principalele aspecte ale integrării invățămintului cu producția, fiind abordate și probleme specifice privind folosirea timpului liber în scopul educației tehnice multilaterale a tineretului in țările participante,

în urma exploziei unei 
bombe la sediul ziarului independent madrilen „El Pais" — anunță agențiile de presă — trei persoane au fost rănite, dintre care una se află in stare gravă. Atentatul a fost revendicat de gruparea extremistă de dreapta autointitulată triplu „A".
Incidentele din Iran

Gest protestatar ieșit din comun la Londra : esca- ladind faimoasa .columnă a lui Nelson, două persoane au desfășurat sus o uriașă banderolă ce incriminează societățile multinaționale care con- facă investiții în Africa d«tinuă să----- ------------ —Sud, incurajind astfel odioasa politică de apartheid a autorităților de la Pretoria

Poziția P. C. Portughez 
față de criza politică 

din țarăLISABONA 30 (Agerpres). — Luind cuvintul la un miting al Partidului Comunist Portughez, desfășurat la Amadora, Alvaro Cunhal, secretar general al partidului, s-a pronunțat împotriva restituirii către foștii proprietari a pămînturilor expropriate in procesul reformei agrare și a criticat refuzul reprezentanților Ministerului Agriculturii și Pescuitului de a duca tratative cu oamenii muncii in a- ceastă problemă.Partidul Comunist Portughez — ■ relevat vorbitorul — se situează pe o poziție critică față de noul prim-mi- nistru Mota Pinto, subliniind insă că comuniștii sint dispuși să examineze împreună cu el toate problemele referitoare la componenta și programul viitorului guvern. In încheiere, vorbitorul a arătat că, în cazul în care nu se vor putea coordona acțiunile comuniștilor și socialiștilor față de noul cabinet. Partidul Comunist se va pronunța pentru alegeri parlamentare anticipate.
Sărbătoarea ziarului 

„Voix O uvriere"
Intre 27-29 octombrie, la Geneva 

s-a desfășurat sărbătoarea Partidului 
Muncii din Elveția și a ziarului „Voix 
Ouvriire*. Programul tradiționalei 
manifestări, desfășurată în acest an 
sub seninul luptei împotriva șomaju
lui, pentru ridicarea calității vieții, a 
cuprins o serie de interesante acțiuni 
politice și. culturale.

în sălile „Plainpalais" au fost or
ganizate, cu prilejul sărbătorii, stan
duri expoziționale ale unor organe de 
presă ale partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări socialiste, 
printre care și al ziarului „Sciriteia".

In încheierea manifestărilor a avut 
loc un .mare miting popular, in ca
drul căruia a luat cuvintul tovarășul 
Jean Vincent, președintele de onoare 
al Partidului Muncii din Elveția.

Sergiu ANDON
Geneva.'

In cunoscuta stațiune elvețiană Montreux, de al cărei nume se leagă încheierea, de-a lungul timpului, a unor importante acorduri și tratate internaționale. își începe azi lucrările o reuniune de experți din țările semnatare ale Actului final de la Helsinki, respectiv din 33 de state ale Europei, S.U.A. și Canada. consacrată elaborării unei metode de reglementare pașnică a diferehdelor. Reuniunea de la Montreux a fost convocată în virtutea prevederilor Actului final al Conferinței general-europene. ea în- scriindu-se in preocupările statelor participante pentru aplicarea în viață a angajamentelor cuprinse in documentele de la Helsinki, pentru realizarea obiectivelor securității și cooperării pe continent.Ce a determinat includerea in Actul final de la Helsinki a unei prevederi speciale privind organizarea acestei întilniri ? Trebuie spus. în primul rind, că o asemenea hotărîre izvorăște din Înțelegerea faptului că instaurarea unei securități efective și trainice in Europa — în măsură să ofere tuturor popoarelor garanția că se pot dezvolta liber, nestingherit, la adăpost de orice amenințări și primejdii — este un proces amplu și complex, a cărui finalizare presupune continuitatea eforturilor în cadrul multilateral. Conferința de la Helsinki nu a oferit și nu putea oferi „cheia fermecată" a soluționării tuturor problemelor de care depinde securitatea europeană. Toamai de aceea s-a ajuns la un consens asupra necesității organizării unor noi reuniuni, cu participarea reprezentanților tuturor statelor, în scopul de a duce mai departe procesul Inițiat la Helsinki.Pe de altă parte, faptul că in Actul final a fost înscrisă în mod expres hotărîrea de a se convoca o reuniune de experți în vederea elaborării unei metode de reglementare pașnică a diferendelor arp o semnificație aparte, definită de

însuși locul pe care-1 ocupă această problemă in ansamblul măsurilor menite să asigure traducerea in viată a hotărîrilor adoptate la nivelul cel mai inalt.Reuniunea de la Montreux are la origine o inițiativă elvețiană, prezentată încă în perioada desfășurării Conferinței general-europene, corelată cu propunerile României privind înscrierea unor măsuri pentru aplicarea în practică a nerecurgerii la forță și amenințarea cu forța — principiu considerat pe bună dreptate piatra unghiulară a securității europene, ca și. in general. a securității internaționale. în cristalizarea acestei propuneri — devenită, ulterior, parte distinctă în Actul final — s-a pornit de la cosiderentul că definirea principiilor noi de relații-între state, consacrarea lor într-un document semnat la cel mai înalt nivel nu înseamnă în viața virtutea mentele scris angajamentul statelor participante de a acționa pe diverse planuri — politic, economic, juridic — pentru a face efectivă nere- curgerea la forță. între aceste angajamente se înscrie și acela al reglementării în mod exclusiv prin mijloace pașnice a oricărui diferend dintre ele. prevăzîndu-se. în acest scop, continuarea examinării posibilităților de elaborare a unei metode general acceptabile. Acesta este, de fapt, mandatul încredințat actualei reuniuni de la Montreux.în spiritul poziției sale principiale în ce privește securitatea europeană — care constituie o preocupare centrală a politicii externe a partidului și statului nostru — România acordă o mare atenție actualei reuniuni consacrate reglementării pe cale pașnică a diferendelor. însăși evoluția vieții internaționale a dovedit și dovedește că folosirea forței, departe de a contribui la soluționarea diferendelor.

și întronarea lor automată politică a continentului.’ In acestei realități. în docu- de la Helsinki a fost în-

le agravează și provoacă noi complicații, sporește riscurile de conflict. Dimpotrivă, experiența arată că probleme din cele mai spinoase pot fi soluționate prin tratative, dacă există voința politică și dacă se ține seama de interesele tuturor părților. Tocmai în lumina acestei realități fundamentale, țara noastră a acționat și acționează eu neslăbită consecvență pentru reglementarea tuturor problemelor litigioase pe cale politică, prin tratative. Imperativul nerecurgerii la forță este subliniat cu vigoare în documente ale partidului și statului, o- cupă un loc central in expuneri și interviuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, tot așa după cum principiul nerecurgerii la forță este înscris în toate tratatele și declarațiile solemne încheiate cu numeroase state de pe toate continentele.Avind în vedere problemele complexe incă nerezolvate din Europa — in condițiile în care pe continent se află concentrate masive e- feetive armate și mijloace de distrugere fără precedent — ca și cerințele amplificării șiJ intensificării diverse metode tuturor tuturor ve, excluzîndu-se calea militară, a forței, ar avea, fără îndoială, o însemnătate deosebită pentru consolidarea cursului spre destindere, pentru afirmarea dezideratelor securității europene. Astfel, alături de recenta reuniune de la Bonn a experților. dedicată pregătirii „Forumului științific european", actuala reuniune de la Montreux este chemată să dea un nou impuls e- forturilor îndreptate spre aplicarea în viață a prevederilor înscrise în documentele de la Helsinki, corespunzător intereselor de pace și securitate ale tuturor popoarelor continentului.

raporturilor interstatale pe planuri, elaborarea unei care să permită rezolvarea problemelor litigioase, a diferendelor prin țratati-

Dumitru ȚINU

In scopul dezvoltării 
COntinUe a aSrlcu^uriț, industriei și comerțului exterior. în Etiopia a fost înființat, printr-un decret al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, „Consiliul Superior pentru realizarea campaniei naționale revoluționare de dezvoltare și planificare". Consiliul a primit sarcina de a contribui , la mobilizarea tuturor resurselor materiale și umane in vederea dezvoltării economiei naționale.

Un reprezentant al P.C. 
din India în fruntea guver
nului local din Kerala. p K Vasudevan Nair, lider al organizației din statul Kerala a Partidului Comunist din India, a depus jurămintul în calitate de. ministru principal al guvernului local al acestui stat din sudul Indiei. în noul cabinet local mai sint reprezentate Partidul Congresului, Partidul Congresului din Kerala, Liga Musulmană și Partidul Socialist Revoluționai-,

TEHERAN 30 (Agerpres). — Agenția de știri PARS relatează că in mai multe orașe din diferite provincii ale Iranului au avut loc în ultimele zile demonstrații soldate cu ciocniri între participanți și forțele de ordine. La Kermanshah trei persoane au fost ucise și mai multe rănite. Șase răniți au fost înregistrați și la Ilam, unde numeroase instituții, bănci și automobile au fost avariate sau incendiate. Demonstrații au avut loc, de asemenea, la Sari, Ah văz, Bushehr, Yazd și Tabriz. Autoritățile din Ahvaz au difuzat un. comunicat prin care interzic toate întrunirile. La Mashhad au fost întărite restricțiile de circulație pe timpul nopții pentru a preveni noi tulburări, precizează agenția iraniană de știri.

După trecerea taifunului 
„Bila". Președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos, a ordonat suspendarea exportului de orez, în urma pagubelor provocate acestei culturi pe întinse zone agricole de taifunul ..Rita", ce a afectat, timp de mai multe zile, cum s-a mai anunțat, arhipelagul filipinez. Totodată, șeful statului filipinez a făcut apel la inițierea unor acțiuni masive de ajutorare a regiunilor sinistrate.*

La sediul cultural al asociației 
„Unirea — prietenii României e 
din Austria" a avut loc o adu
nare dedicată celei de-a 60-a 
aniversări a formării statului 
național unitar român. Despre 
importanța istorică a actului de 
voință națională de la 1 decem
brie 1918 a vorbit Vasile Coman, 
episcopul Episcopiei ortodoxe 
Oradea.

Noi „căderi“ ale dolarului 
pe piețele de schimb
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★Primul ministru al guvernului iranian. Jaafar Sharif-Emami, a numit pe Hossein Najafi în funcția de ministru al justiției și pe Mostafa Pai- dar în cea de ministru de stat pentru probleme executive, în locul foștilor titulari ai acestor portofolii, care au demisionat, anunță agenția Reuter citind o declarație oficială.
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In perimetrele suburbane ale orașului Los Angeles (S.U.A.) s-au înregistrat, 
citeva zile la rină, mari incendii. Au fost devastate suprafețe întinse de teren 
și distruse zeci și zeci de imobile. Ca urmare a pagubelor provocate, care, 
potrivit unor estimări preliminare s-ar ridica la peste 70 milioane de dolari, 

districtul Los Angeles a fost decretat zonă sinistrată

Furtuna monetară, care a însoțit prezentarea de către Administrația americană a celei de-a doua faze a planului antiinflați- onist, s-a întețit in ultimele zile pe toate piețele financiare din lumea capitalistă — relatează agenția France Presse. Reacțiile parvenite la Casa Albă — în proporție de 60 la sută favorabile planului amintit — n-au putut compensa, după cum se apreciază, decepția cercurilor financiare și de afaceri internaționale.Deziluzia acestora și-a găsit expresie in fuga precipitată din fața dolarului, care, de la o oră la alta, se devaloriza tot mai mult pe piețele de schimb. La Tokio, cursul dolarului a scăzut, pentru prima dată in perioada postbelică, sub 180 de yeni. La Frankfurt pe Main, moneda americană a înregistrat, de asemenea, un nou record de depreciere (1,726 de mărci), iar la Ziirich, Banca Națională a Elveției a trebuit să învingă numeroase dificultăți pentru a împiedica dolarul să coboare sub 1.50 de franci. In a- celași timp, prețul aurului a urcat, depășind pragul celor 230 de dolari uncia.

După părerea exper- ților, nimic nu pare, deocamdată, în stare să oprească rostogolirea dolarului. Declarația ministrului american de finanțe, Mi- cnael Blumenthal, potrivit căreia hotărîrea S.U.A. de a interveni in caz de dezordine monetară este „mai fermă decît oricind'*, n-a izbutit să potolească spiritele la bursele de schimb. Nici acțiunile unor bănci centrale care cumpără masiv dolari pentru a împiedica „ieftinirea" monedei americane și „scumpirea" propriilor devize n-au avut .mai mulți sorți de izbîndă. In schimb, pentru comerțul mondial, persistența deprecierii dolarului constituie un serios handicap.Dolarul, spun încă o dată specialiștii americani, este bohiav. El suferă de o maladie provocată de cei 500 miliarde de dolari a- cumulați în afara S.U.A., ca urmare a deficitelor cronice ale balanței comerciale a- mericane. Accelerarea inflației în Statele Unite, care se a- propie de un ritm a- nual de 10 la sută, determină pe deținătorii de dolari să-i preschimbe în monede

mai stabile, cu perspective de creștere a valorii (yeni japonezi, mărci vest-ger- mane etc). Cum, după opinia cercurilor financiare din Occident, măsurile preconizate pentru a doua fază a planului antiinflațio- nist au slabe șanse de a-și atinge ținta, acțiunile speculative a- supra dolarului au fost reluate cu o și mai mare intensitate.Chiar unii consilieri economici ai Casei Albe consideră că situația dolarului nu se va restabili decît prin acțiuni energice de reechilibrare a balanței comerciale americane. Căci, dacă este a- devărat că inflația contribuie la devalorizarea dolarului, tot a- tit de adevărat e și faptul că deprecierea monedei americane duce, prin scumpirea importurilor, la accelerarea creșterii prețurilor in S.U.A. Or, nici o măsură preconizată în noul plan antiinflaționist nu are in vedere ruperea a- cestui cerc vicios, ceea ce determină pe observatorii de presă să aprecieze că restabilirea calmului pe piețele monetare nu este de așteptat pentru viitorul apropiat.
Gh. CERCELESCU
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