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Buzăul a sărbătorit 1600 de ani de la prima sa atestare 
documentară. în ambianța acestui eveniment cu profunde 
rezonanțe patriotice, o nouă și fructuoasă vizită de lucru 

a secretarului general al partidului

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a participat ieri

LA ANIVERSAREA MUNICIPIULUI BUZĂU

Municipiului Buzău i-a fost conferit 
ordinul „Steaua Republicii 

Socialiste România" clasa I
Prin decret prezidențial, munici

piului Buzău i-a fost conferit ordi
nul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I cu prilejul aniver
sării a 1 600 de ani de la prima men
țiune documentară a acestei așezări. 
Acordarea acestei distincții constituie 
un semn de înaltă apreciere a con

tribuției aduse de cetățenii munici
piului Buzău, de-a lungul veacurilor, 
la lupta întregului nostru popor 
pentru libertate și progres social și 
participării active la înfăptuirea po
liticii partidului și statului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră.

și a avut o emoționantă întilnire cu zeci de mii de oameni ai muncii,
a vizitat obiective economice și sociale, a analizat activitatea productivă, 
a făcut recomandări de largă semnificație pentru înfăptuirea obiectivelor

FAPTE
de fiecare zi

din cronica întrecerii
cincinalului, pentru dezvoltarea in perspectivă a orașului și județului

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din Buzău

Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, tuturor locuitorilor jude
țului și municipiului Buzău, un 
salut călduros și cele mai bune 
urări din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliului de 
Stat și guvernului, precum și din 
partea mea, personal. (Aplauze 
puternice; urale).

Această mare manifestare a oa
menilor muncii din Buzău este 
consacrată unui eveniment de im
portantă istorică în viața munici
piului — și anume, împlinirea a 
1 600 de ani de existentă documen
tară a orașului dumneavoastră. 
(Aplauze puternice; urale).

Cu acest prilej, Comitetul Cen
tral al partidului și Consiliul de 
Stat au hotărît să acorde munici
piului Buzău cea mai înaltă deco
rație a tării noastre — „Steaua 
Republicii Socialiste România".

(Urale puternice; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

Acordarea acestei înalte distinc
ții este menită, pe de o parte, să 
dea o înaltă prețuire trecutului în
depărtat al poporului nostru, luptei 
pentru eliberare națională și so
cială; totodată, ea subliniază re
zultatele minunate obținute, în anii 
construcției socialiste, de oamenii 
muncii din Buzău în dezvoltarea 
economico-socială, contribuția lor 
la progresul general al patriei 
noastre socialiste. (Apjauze pu
ternice, prelungite; urale; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“).

Existența timp de un mileniu și 
șase secole a orașului dumnea
voastră, ca și a altor numeroase lo
calități și vestigii istorice de pe 
teritoriul României de azi, atestă 
cu putere civilizația înaintată 
a dacilor, apoi a daco-romanilor, 
faptul că înaintașii noștri s-au 
preocupat întotdeauna să-și asigure 

o dezvoltare cît mai înaintată, pen
tru a ține pasul cu progresul rea
lizat în lume, pentru a ocupa un 
loc cît mai demn in rîndul națiuni
lor și popoarelor. (Aplauze puter
nice ; urale; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

în decursul secolelor, Buzăul a 
ocupat un loc important în luptele 
purtate împotriva cotropitorilor 
străini, pentru unitatea națională, 
pentru formarea statului național 
unitar și apoi, în mișcarea revolu
ționară muncitorească, în luptele 
împotriva fascismului, pentru tri
umful socialismului în patria noas
tră. (Aplauze puternice; urale).

Iată de ce această înaltă distinc
ție constituie o apreciere deosebită 
dată luptelor înaintașilor noștri, 
tuturor acelora care s-au jertfit 
pentru ca patria noastră să fie li
beră, pentru ca poporul nostru să 
fie stăpîn pe destinele sale ! 

(Aplauze îndelungate ; urale ; se 
scandează: „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Avem tot dreptul să ne mîndrim 
cu minunatul nostru trecut, cu 
strămoșii poporului nostru, cu 
cei ce au luptat pentru eliberarea 
națională și socială, cu luptă
torii revoluționari pentru socia
lism ! Cea mai bună cinstire pe 
care o putem aduce acestui trecut, 
tuturor acelora care s-au jertfit 
de-a lungul secolelor este de a 
face totul pentru a asigura înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea pentru edifica
rea cu succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru ri
dicarea bunăstării și fericirii între
gului nostru popor. (Aplauze pu
ternice ; urale; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Pornind de la aceste consideren
te, am transformat participarea 
noastră la această măreață adunare 
sărbătorească și într-o vizită de lu

cru în municipiul Buzău. Am dorit 
să cunoaștem cum s-a trecut la rea
lizarea noului cincinal, cum acțio
nează organizațiile de partid, oa
menii muncii din Buzău pentru 
înfăptuirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor ce le revin din 
hotărîrile Congresului al XI-lea al 
partidului.

Desigur, nu putem decît să dăm 
o deosebită apreciere faptului că, 
pe primele 8 luni ale acestui an, 
planul a fost nu numai realizat, 
dar și depășit, că se depun eforturi 
pentru a asigura obținerea de re
zultate tot mai bune atît în indus
trie și agricultură, cît și în alte do
menii, punîndu-se astfel din primul 
an o bază trainică înfăptuirii cin
cinalului 1976—1980. De altfel. în 
întreaga țară, clasa noastră mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Avans în îndeplinirea 
planului

Angajamentele luate în întrecerea 
socialistă de oamenii muncii din în
treprinderile industriale ale iudetului 
Vrancea se îndeplinesc cu succes. 
Datele pe ansamblul județului au 
marcat, recent, un nou rezultat : în
deplinirea prevederilor de plan pe 
trei trimestre ale anului la produc
ția globală industrială și la export 
în ziua de 22 septembrie. S-au creat 
astfel condiții ca. pînă la finele lu
nii septembrie, să se realizeze su
plimentar. în exclusivitate ne seama 
creșterii productivității muncii, o 
producție de 130 milioane lei. iar la 
export, sarcinile să fie depășite cu 
15 milioane lei valută. Sporurile a- 
mintite se vor concretiza în produse 
de mecanică fină, materiale de con
strucții. confecții, produse chimice, 
bunuri alimentare si altele. (Dan 
Drăgulescu).

Autodotarea - 
la cote superioare 
Tînărul colectiv de specialiști și 

muncitori al întreprinderii de ele
mente pneumatice și aparate de 
măsură din Bîrlad a reușit. în acest 
prim an al cincinalului revoluției 
tehnico-științifice, să-și valorifice 
creația tehnică în construcția unui 
mare număr de utilaje si mașini. 
Multe din acestea erau prevăzute să 
fie aduse din import, iar altele rea
lizate în tară, dar cereau un timp 
mai îndelungat pină să sosească în 
unitatea birlădeană. Colectivul a in
tensificat acțiunea de autoutilare și. 
pe această cale, a realizat mașini și 
utilaje în valoare de 4,1 milioane lei, 
nivel superior celui prevăzut in planul 
anual. Există condiții ca, pînă la 
sfirșitul acestui an, să fie construite 
noi utilaje și mașini în valoare de 
aproape 2 milioane lei. (Crăciun 
Lăluci).

Cu o lună 
mai devreme

Harnicul colectiv al Șantierului na
val din Galați a înscris in agenda 
întrecerii . socialiste un nou succes : 
livrarea către flota maritimă comer
cială românească a unei noi nave 
— mineralierul „Că!an“. de 12 500 
tdw. Important de retinut este fap
tul că vasul a fost predat beneficia
rului cu o lună mai devreme. De 
remarcat că. în acest an. de aici au 

• Recoltarea porumbului
• Culesul strugurilor și vinificația
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fost livrate clientilor din tară șî 
străinătate un număr de 9 nave, tot 
atitea fiind lansate în aceeași pe
rioadă. Astfel, constructorii de va
poare ai Galatiului îsi onorează an
gajamentul de a lansa si, livra cel 
puțin cite o navă in fiecare lună. 
(Dan Plăeșu).

Producții 
suplimentare

Colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din cadrul Centralei in
dustriale pentru metale neferoasă 
Slatina au obținut suplimentar, pînă 
acum, 16 700 tone alumină. 1 000 tone 
aluminiu, 355 km cabluri electrice 
din aluminiu, 104 tone electrozi si
derurgici, 2 374 tone pastă ș.a. Va
loarea producției realizate peste sar
cinile de plan se ridică la mai mult 
de 230 milioane lei. (Emilian Rouă).

Prin creșterea 
randamentului muncii

Colectivul Combinatului de articole 
tehnice din cauciuc de la Pitești a 
realizat, pînă acum, o producție su
plimentară de circa 20 milioane lei. 
concretizată in importante cantități 
de furtunuri de diverse tipuri, ar
ticole de ebonită, benzi transportoa
re. Sporul de producție a fost obținut, 
într-o mare măsură, pe seama creș
terii productivității muncii. De ase
menea. colectivul întreprinderii de 
poduri metalice și prefabricate din 
beton a depășit prevederile de plan 
cu 7 milioane lei, sporul fiind și 
aici. în principal, rodul creșterii 
productivității muncii. (Gheorghe 
Cirstea).

Au încheiat recoltatul 
florii-soarelui

în unitățile agricole din județul 
Mehedinți, printr-o bună organizare 
a muncii si folosirea cu randament 
maxim a tractoarelor si a celorlalte 
mașini. în cursul zilei de ieri. 24 
septembrie a.c.. s-a încheiat recolta
tul florii-soarelui. pe întreaga supra
față cultivată în cooperativele agri
cole si unitățile agricole de stat. Tot 
ieri s-a terminat semănatul orzului 
si secarei. De acum toate forțele sînt 
concentrate la recoltatul porumbului, 
eliberatul si pregătitul terenului. 
Totodată s-a trecut intens în toate 
unitățile agricole la semănatul griu
lui. (Virgiliu Tătaru).

Imagini semnificative din timpul vizitei în municipiul multisecular Buzău, in întreprinderi din zona sa Industrială
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VIZITA UE LUCRU fl TDVflBfiSULUI NICOLAE CEflHSESC» IR BUZĂU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a participat vineri la manifestările consacrate îm
plinirii a 1 600 de ani de la prima mențiune documentara 
a Buzăului. Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut o vizită de lucru în orașul Buzău.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii Gheorghe Oprea, Teodor 
Coman și Constantin Dăscălescu.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat la 
sărbătorirea acestei străvechi așezări 
a reunit, intr-o atmosferă de vibrant 
patriotism, de mîndrie pentru succe
sele dobîndite de acest centru econo
mic și social-cultural în plină ascen
siune, pe toți locuitorii orașului, că
rora li s-au adăugat alte zeci de mii 
de cetățeni din orașele și comunele 
județului. In această clipă înălțătoare 
de cinstire a trecutului de luptă al 
poporului nostru pentru dreptate so
cială și libertate națională, ei și-au 
exprimat cu puternic entuziasm bucu
ria fierbinte de a-1 avea în mijlocul 
lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au dat glas. într-o impresionantă u- 
nanimitate. dragostei lor față de partid 
și secretarul său general. Aceste sim
țăminte și-au găsit pregnant expresia 
din primele momente ale vizitei. în 
numele tuturor locuitorilor, tovarășul 
Tudor Postelnicu. prim-secretar al 
Comitetului județean de partid, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean. urează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu 
un călduros bun venit pe meleagurile 
buzoiene.

O gardă de onoare prezintă onorul. 
Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

în uralele șl aclamațiile mulțimii, 
primarul orașului. Gheorghe Milu, 
înmînează cheia orașului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu. După datină, sint invitați 
apoi să guste din plinea ospitalită
ții. îmbrăcați în frumoase straie 
populare, citiva localnici oferă oaspe
ților struguri si vin. Un grup de pio
nieri. cu brațele pline de flori, în
conjoară cu dragoste pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu. Văzduhul răsună de 
uralele și ovațiile miilor de cetățeni. 
Secretarul general al partidului răs
punde cu prietenie entuziastelor 
manifestări de dragoste ale localni
cilor.

Cu aceeași mare bucurie și dra
goste a fost întîmpinat secretarul ge
neral al partidului pe străzile Buzău
lui si în zona industrială a orașului, 
unde a făcut o vizită de lucru, consa
crată examinării modului în care s-a 
trecut la îndeplinirea sarcinilor ac
tualului cincinal, care va însemna 
pentru economia județului o nouă e- 
tapă importantă pe calea dezvoltării 
si modernizării sale. Din mașina des
chisă. care parcurge adevărate cu
loare vii. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu răspund 
aclamațiilor si ovațiilor Îndelungate 
ale mulțimii.

„Rezerve uriașe sint în Buzău, ca și în 
alte județe, în domeniul investițiilor. Am 
constatat și aici ceea ce am discutat la Con
sfătuirea cu proiectanții care a avut loc re
cent la Comitetul Central: supradimensio
nări, spații nefolosite, faptul că cel puțin 50 
la sută din fierul-beton, metalul, cimentul și 
alte materiale de construcții se pot econo
misi, realizîndu-se capacitățile de produc
ție proiectate".

(Din cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Adunarea populară din Buzău)

La întreprinderea de sîrmă 
și produse din sîrmă

Primul obiectiv înscris în progra
mul vizitei l-a constituit întreprin
derea de sirmă și produse din sîrmă, 
prima unitate construită pe platfor
ma industrială buzoiană. de la a că
rei dare în funcțiune se împlinesc 
zece ani. Au venit in întimpinare 
Neculai Agachi. ministrul industriei 
metalurgice, alte cadre din condu
cerea ministerului, a centralei si în
treprinderii.

La intrarea în noua hală de trefi- 
lare. ale cărei probe tehnologice au 
Început de curînd — cu o lună înain
te de termenul planificat — în fata 
machetei întreprinderii, a schiței de 
amplasare a instalațiilor și mașini
lor. a unor sugestive grafice care 
prezintă dinamica producției sint 
înfățișate rezultatele importante re
purtate de colectiv, modul cum au 
fost traduse în fapt indicațiile date 
de secretarul general al partidului — 
la precedenta vizită — privind creș
terea gradului de utilizare a supra
fețelor construite, diversificarea fa
bricației. extinderea acțiunii de au- 
toutilare. Se prezintă, totodată,_ per
spectivele de dezvoltare a unității.

în timpul vizitei, secretarul gene
ral al partidului se interesează în
deaproape despre desfășurarea pro
cesului de producție, examinează 
modul cum sînt amplasate noile uti
laje și cum este gospodărită supra
fața construită. Criticînd faptul că și 
la realizarea acestei importante in
vestiții nu i-a renunțat la practica

păgubitoare de a înălța construcții 
greoaie, masive, supradimensionate, 
costisitoare, în loc să fie căutate so
luții simple, practice, eficiente, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a dat indi
cații privind reconsiderarea întregu
lui flux tehnologic și dispunerea 
utilajelor în așa fel Incit să fie eli
minată risipa de spațiu construit, să 
se treacă la ocuparea rațională a 
incintei întreprinderii ; apreciind, 
de asemenea, că înălțimea halelor 
depășește cu mult cotele necesare, a 
recomandat amplasarea la un nivel 
corespunzător a unor planșee ușoare, 
pe care să se amenajeze spații de 
producție și pentru depozite de ma
teriale. în acest fel. a subliniat secre
tarul general al partidului, dezvolta
rea întreprinderii cu noi capacități 
de producție, cit și diversificarea 
producției întreprinderii, prevăzută 
în acest cincinal prin dotarea cu ma
șini realizate în întregime in țară, 
se vor putea asigura pe actuala su
prafață de fabricație, fără alte con
strucții.

Conducerea ministerului, a centra
lei și a întreprinderii s-au angajat 
ca. pe baza indicațiilor primite la 
fața locului, ca și a concluziilor 
secretarului general al partidului la 
recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. cu proiectanții și con
structorii. să treacă în mod hotărît, 
cu exigentă și responsabilitate, la 
înlăturarea grabnică a deficiențelor, 
la aplicarea măsurilor stabilite.

„Pe lîngă rezultatele bune, am constatat 
și posibilitățile foarte mari care există pen
tru a obține, cu actualele capacități,' o spo
rire substanțială a producției".

(Din cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Adunarea populară din Buzău)

La întreprinderea de geamuri
La întreprinderea de geamuri, to

varășul Nicolae Ceaușescu a fost în
tîmpinat de ministrul industriei u- 
șoare. Lina Ciobanu. Analiza activi
tății s-a axat asupra măsurilor in 
vederea sporirii eficientei întregii ac
tivități economice.

încă de la început, directorul în
treprinderii a arătat că indicațiile și 
recomandările secretarului general 
al partidului făcute cu prilejul pre
cedentei vizite, sarcinile stabilite 
atunci au constituit un puternic ele
ment mobilizator pentru întregul co
lectiv de muncă. în ultimii trei api, 
producția întreprinderii s-a dublat, 
obținîndu-se rezultate remarcabile 
pe linia rentabilizării activității eco
nomice.

Expoziția din holul întreprinderii 
a constituit de altfel o oglindă a 
preocupărilor în această direcție. To
varășul Nicolae Ceaușescu a apreciat 
noile produse expuse ; intre altele,

rețin atenția geamurile izolatoare 
fonic și termic, care asigură reduce
rea cu o treime a consumului de e- 
nergie pentru încălzire și cu 30 de
cibeli a zgomotului.

Secretarul general al partidului, 
apreciind preocupările pentru di
versificarea materialelor de con
strucții, a cerut specialiștilor să stu
dieze în continuare posibilitatea rea
lizării de noi tipuri de cărămizi din 
sticlă, a căror folosire va duce la 
creșterea productivității în construc
ții și la reducerea prețului de cost.

în legătură cu indicele de folosire 
■ spațiilor de producție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că mai 
există si aici importante rezerve.

— Pe spatiile actuale, a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu. să rea-; 
lizăm o producție de două ori mai 
mare în acest cincinal, fără să in
vestim nici un leu in noi construcții. 
Aceasta este o sarcină.

„Printr-o mai bună organizare a muncii, 
printr-o amplasare mai rațională a utilaje
lor și mașinilor, printr-o folosire intensivă 
a spațiilor și mașinilor avem posibilitatea 
să realizăm în aceste uzine - dar și în altele 
sînt rezerve similare - cu un volum mult 
mai mic de cheltuieli, producția planifi
cată".

(Din cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia Adunarea populară din Buzău)

La întreprinderea „Textila"
Următorul obiectiv al vizitei l-a con

stituit întreprinderea „Textila", cea 
mai tînără unitate a zonei in
dustriale buzoiene. Deși vîrsta me

die a colectivului de muncă. în care 
majoritatea îl reprezintă femeile, nu 
depășește 22 de ani, rezultatele obți
nute aici în realizarea indicatorilor 

de plan, ampla acțiune inițiată aici 
de ridicare a nivelului calitativ al 
produselor, paralel cu reducerea 
consumurilor materiale, dovedesc 
maturitatea sa pe măsura sarcinilor 
puse în fața industriei ușoare de 
conducerea partidului și statului.

încă de la început, secretarul ge
neral al partidului a apreciat soluția 
constructivă a halelor, cu o cores
punzătoare dimensionare pe orizon
tală și verticală și a recomandat ca 
această experiență valoroasă să fie 
folosită și la alte obiective similare, 
în sectoarele de fabricație a fost 
remarcată folosirea cu eficiență spo
rită a spatiilor productive. Totodată, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras 
atenția că în unele secții mai exis

„Să obținem o producție mai ieftină, să 
realizăm o creștere a eficienței investițiilor, 
a întregii noastre activități".

(Din cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia Adunarea populară din Buzău)

La întreprinderea 
de utilaj tehnologic

Ultimul obiectiv al vizitei de lucru 
la Buzău l-a constituit întreprinde
rea de utilaj tehnologic. Dis
cuția pe care secretarul general o 
poartă aici cu ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. loan Avram, 
cu directorul întreprinderii si cu alti 
specialiști se referă la modul cum 
au fost transpuse in viată sarcinile 
privind asimilarea în fabricație a u- 
tilajelor tehnologice necesare unor 
importante sectoare industriale, dar 
mal ales la ceea ce colectivul bu- 
zoian va trebui să facă in actualul 
cincinal în domeniul diversificării 
producției, ridicării permanente a ca
lității acesteia, ridicării generale a e- 
ficientei întregii activități.

Avind în vedere obiectivele impor
tante care revin uzinei în acest cin
cinal, s-a subliniat necesitatea conti
nuării asimilării și producerii de noi 
utilaje de înalt randament. Pe a- 
ceastă linie, gazdele arată că din 1973 
pînă în prezent, prin efortul colec
tivului. al unităților de proiectare și 
cercetare, al specialiștilor din cen
trala de resort, s-a realizat toa
tă gama de utilaje tehnologice 
pînă la greutatea de 40 tone. 
Sint înfățișate în acest cadru unele 
din cele mai noi realizări ale colecti
vului. între care invenții românești 
distinse cu medalii de aur la expo
ziții internaționale, precum și diverse 
mașini și instalații de mare comple
xitate tehnică, cu caracteristici supe
rioare. De asemenea, inițiativa, con
cepția și realizarea utilajelor de pe 
noua linie tehnologică a întreprinde
rii aparțin integral colectivului de 
aici. Tovarășul Nicolae Ceaușescu are 
cuvinte de apreciere pentru aceste 
succese și indică să se realizeze În
treaga gamă de tipodimensiuni și ca
lități, asigurîndu-se. totodată, nece
sarul de aparatură de măsură și con

„Avem tot dreptul să ne mîndrim cu mi
nunatul nostru trecut, cu strămoșii poporu
lui nostru, cu cei ce au luptat pentru elibe
rarea națională și socială, cu luptătorii re
voluționari pentru socialism! Cea mai bună 
cinstire pe care o putem aduce acestui tre
cut, tuturor acelora care s-au jertfit de-a 
lungul secolelor este de a face totul pentru 
a asigura înfăptuirea neabătută a hotărîri- 
lor Congresului al Xl-lea pentru edificarea 
cu succes a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru ridicarea bunăstării și 
fericirii întregului nostru popor".

(Din cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia Adunarea populară din Buzău)

Dezvelirea obeliscului 
aniversar

După vizita de lucru a secretaru
lui general al partidului. în parcul 
„Cring" a avut loc un moment sem
nificativ al festivităților : dezvelirea 

Obeliscul consacrat momentului 
lubiliar — aniversarea a 16 veacuri 
de la prima mențiune documentară 

p Buzăului

tă posibilități de optimizare în con
tinuare a indicelui de folosire a su
prafețelor construite, prin ampla
sarea de noi linii de fabricație. Pen
tru îmbunătățirea condițiilor de mun
că. a microclimatului din halele de 
producție, secretarul general al parti
dului a recomandat să se studieze 
posibilitatea realizării unor sisteme 
eficiente, simple, de aerisire și ven
tilație naturală.

Apreciind că majoritatea utilajelor 
în funcțiune sînt rodul gîndirii teh
nice românești și poartă marca unor 
unități specializate din tară, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut spe
cialiștilor să-și intensifice preocupă
rile în vederea asimilării în ritm sus- 
ținut a unor noi tipuri de mașini cu 
performante ridicate.

trol. De asemenea, secretarul general 
al partidului a subliniat necesitatea 
ca producția uzinei să fie corelată cu 
cerințele industriei chimice, a cerut 
proiectanților și constructorilor de 
mașini să se preocupe și mai mult 
pentru ca oțelurile aliate și înalt a- 
liate să fie folosite numai acolo unde 
este necesar, să manifeste grijă stă
ruitoare pentru folosirea cît mai ra
țională a metalului, pentru introdu
cerea unor procedee noi care să ducă 
la reducerea costurilor de fabricație.

Relevînd posibilitățile de care dis
pune acest harnic colectiv, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să fie gră
bită dotarea secțiilor de fabricația 
pentru ca în cel mai scurt timp ele 
să ajungă la capacitatea proiectată. 
O atenție deosebită se acordă dez
voltării uzinei. Se recomandă ca 
noua hală de ansamble sudate să fie 
concepută de proiectanți aici, la fata 
locului, pe bază de soluții tehnice 
cît mai eficiente și ieftine, care să 
prevadă folosirea de materiale de 
construcții ușoare. Totodată, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a cerut ca 
actuala hală de cazangerie ușoară și 
cea de forjă să fie unite printr-un 
simplu acoperiș, ușor și ieftin, ast
fel încît să se formeze un nou spa
țiu de producție. în același timp, s-a 
indicat să se revadă actuala ampla
sare a depozitelor de materiale și 
semifabricate pentru ca acestea să 
ocupe un spațiu cît mai redus și să 
fie aduse în apropierea halelor de 
producție. / • ■

Gazdele se angajează, în încheie
rea acestui rodnic dialog, să pună 
întru totul în practică indicațiile pri
mite și îl asigură pe secretarul ge
neral al partidului că nu își vor 
precupeți eforturile pentru a depăși 
sarcinile ce le revin în acest cin
cinal.

obeliscului ridicat în cinstea Jubi
leului.

La sosirea în parc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu sint întîmpinati cu același 
entuziasm care a caracterizat întrea
ga atmosferă a vizitei : corul, reu
nind ansamblurile artistice ale ora
șului. intonează cîntece de bun ve
nit. se aplaudă cu căldură, răsună 
ovații, se aclamă : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“.

în uralele și aplauzele celor pre- 
zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dezvelește monumentul ridicat pen
tru a marca momentul aniversar al 
celor 16 secole de existentă docu
mentar atestată a Buzăului.

Situat pe locul unde s-au descope
rit nu de mult vestigiile unei așezări 
omenești datînd tocmai de la sfîrși- 
tul epocii de piatră, obeliscul, operă 
a sculptorului buzoian Gheorghe 
Coman, oferă o reprezentare plastică 
a ideii de permanență a poporului 
nostru pe aceste meleaguri. Scenele 
basoreliefului de pe frontonul monu
mentului sugerează, în imagini artis
tice, aspecte din munca creatoare în 
care este angajat astăzi întregul nos
tru popor.

Un scurt program artistic, prezen
tat de formațiile de amatori din lo
calitate. vine să întregească acest 
moment memorabil trăit cu adîncă 
emoție de toți participantii. Corul 
intonează cîntecul „Partidul — 
Ceaușescu — România", în timp ce 
mulțimea aclamă cu însuflețire pen
tru partid, pentru secretarul său ge
neral.

în această atmosferă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceausescu se îndreaptă. împreună cu 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid si de stat, spre marea aduna
re populară care încununează aceas
tă sărbătoare.

La fabrica de geamuri, un obiectiv prioritar: in spațiile actuale, o producție dublâ în acest cincinal

întreprinderea de utilaj tehnologic: se discutâ probleme concrete ale eficienței economics

Modernizarea proceselor de producție — una din temele analizei la intreprinderea „Textila’
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MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL BUZĂU
Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, întregul popor au 
pășit cu hotărîre la realizarea cin
cinalului și au obținut, în indus
trie, pe primele 8 luni, rezultate 
remarcabile, superioare prevederi
lor planului pentru această perioa
dă. Iată de ce doresc să adresez 
tuturor oamenilor muncii din ju
deț calde felicitări pentru realiză
rile obținute pe primele 8 luni și 
urarea de a obține rezultate- și mai 
bune în acest an și întregul cin
cinal. (Aplauze puternice, îndelun
gate ; urale).

De asemenea, și în domeniul a- 
griculturii, județul Buzău a obți
nut în acest an rezultate mai bune 
decît în 1975. Aceste rezultate ne 
dau posibilitatea să apreciem că, 
acționîndu-se în continuare cu toa
tă fermitatea, se vor putea realiza 
prevederile planului cincinal în ce 
privește producția agricolă. De alt
fel, în întreaga țară, țărănimea 
muncitoare, oamenii muncii din a- 
gricultură au obținut, în acest an, 
rezultate bune. Sint posibilități ca 
recolta pe acest an să fie cu mult 
superioară celei a anului 1975, a- 
sigurîndu-se astfel condiții bune 
pentru aprovizionarea oamenilor 
muncii, sporindu-se contribuția a- 
griculturii la dezvoltarea generală 
a patriei noastre socialiste. (Urale 
și aplauze puternice; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“). Iată de ce 
doresc să adresez și țărănimii din 
Buzău felicitări pentru rezultatele 
pe care le-a obținut în acest an 
și urarea de a face totul spre a 
obține recolte tot mai mari, spre 
a îndeplini cu succes sarcinile din 
cincinal ! (Aplauze puternice ; 
urale).

Și în celelalte sectoare de acti
vitate econpmico-socială prevede
rile pe acest an se realizează cu 
succes. Toate acestea demonstrează 
cu putere justețea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului, a 
planului de dezvoltare economico- 
socială pe acest cincinal ; ele do
vedesc mai cu seamă forța crea
toare a oamenilor muncii din țara 
noastră, care înfăptuiesc neabătut 
politica Partidului Comunist Ro
mân — politică ce corespunde pe 
deplin intereselor vitale ale între
gii noastre națiuni. (Urale; aplauze 
puternice).

Odată cu dezvoltarea economiei, 
cu creșterea bogăției naționale, se 
înfăptuiesc și măsurile de ridicare 
continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului nostru popor. 
Cunoașteți că în cincinalul trecut 
prevederile de creștere a venituri
lor, de sporire a mijloacelor mate
riale pentru aprovizionarea popu
lației s-au îndeplinit, de aseme
nea, cu succes. Și în primele luni 
ale acestui nou cincinal se reali
zează cu succes prevederile privind 
sporirea producției de bunuri de 
consum, creșterea veniturilor oa
menilor muncii, asigurîndu-se ast
fel și în domeniul ridicării bună
stării poporului înfăptuirea hotărî
rilor Congresului al XI-lea, aplica
rea neabătută a politicii partidu
lui. Țelul suprem al societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm este acela de a a- 
sigura oamenilor muncii bunăsta
rea și fericirea. (Aplauze puternice; 
urale îndelungate).

Se transformă din temelii înfă
țișarea patriei noastre, a orașelor 
și satelor. însuși Buzăul, care 
înainte de cel de-al doilea război 
mondial era un orășel mic, devine, 
an de an, un oraș modern, cu o în
fățișare măreață — așa cum se 
întîmplă cu toate orașele patriei 
noastre socialiste. Aceste trans
formări în construcția și în arhitec
tura localităților patriei noastre, 
măreția clădirilor noi sînt o do
vadă a forței creatoare a poporu
lui nostru, a ceea ce poate realiza 
un popor care a devenit stăpîn pe 
destinele sale și-și făurește în mod 
liber orînduirea nouă, în care 
este stăpînul a tot ceea ce se pro
duce. (Aplauze puternice, îndelun
gate; urale).

Iată de ce avem, într-adevăr, 
dreptul ca, la această sărbătoare, 
să privim cu mîndrie tot ceea ce 
am realizat; dar, deoarece — așa 
cum am menționat — am transfor
mat aceasta și într-o vizită de 
lucru, nu aș putea să nu mă refer, 
pe lîngă ceea ce am spus cu pri
vire la rezultatele bune obținute, 
și la unele lipsuri constatate, la 
ceea ce avem de făcut pentru a a- 
sigura în continuare realizarea în 
cele mai bune condiții a actualului 
plan cincinal.

Trebuie spus că, în cincinalul în 
care ne aflăm, județul și mu
nicipiul Buzău au sarcini mari. 
Volumul producției industriale va 
trebui să fie în 1980 mai mare 
decît dublu față de 1975. Produc
ția agricolă trebuie să sporească și 
ea în mod foarte substanțial, con
strucțiile de locuințe se vor dubla 
față de cincinalul 1971—1975. Tre
buie să crească serios productivi
tatea muncii, să se perfecționeze 
întreaga activitate economico-so- 
cială, să se asigure, pe această 
bază, condițiile de creștere a ni
velului de trai material și spiritual. 
Toate acestea cer eforturi se
rioase din partea organizațiilor 
de partid, din partea comitetului 
municipal, a comitetului județean 
de partid, din partea tuturor oa
menilor muncii. Desigur, în rezul
tatele bune obținute se oglindește 
și activitatea organizațiilor de 
partid, a comitetului municipal și 
a comitetului județean de partid ; 
dar dacă în tot ceea ce este bun 
este încorporată și munca comu
niștilor, a organelor de partid din 
toate sectoarele de activitate, apoi 

și în lipsurile ce se manifestă sînt 
cuprinse și unele neajunsuri exis
tente în activitatea comuniștilor și 
a organizațiilor noastre de partid. 
Este necesar ca organizațiile de 
partid, toți comuniștii să fie mai 
activi în unirea eforturilor tuturor 
oamenilor muncii pentru a parti
cipa cu întreaga lor forță și price
pere la înfăptuirea Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea al 
partidului. Aceasta este una din 
problemele fundamentale care stau 
astăzi în fața oamenilor muncii din 
Buzău, ca, de altfel. din 
întreaga noastră țară ! (Aplauze : 
urale îndelungate ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Am vizitat astăzi patru mari în
treprinderi din Buzău. Pe lîngă re
zultatele bune, am constatat și po
sibilitățile foarte mari care există 
pentru a obține, cu actualele capa
cități, o sporire substanțială a pro
ducției, în unele întreprinderi chiar 
o dublare a producției ce se obține 
astăzi. Printr-o mai bună organi
zare a muncii, printr-o amplasare 
mai rațională a utilajelor și mași
nilor, printr-o folosire intensivă a 
spațiilor și mașinilor avem posibi
litatea să realizăm în aceste uzine 
— dar și în altele sînt rezerve si
milare — cu un volum mult mai 
mic de cheltuieli, producția planifi
cată. Aceasta înseamnă să obținem 
o producție mai ieftină, să reali
zăm o creștere a eficienței investi
țiilor, a întregii noastre activități 
și, pe această bază, să asigurăm o 
rezervă mai puternică de mijloace 
financiare și materiale, atît pentru 
dezvoltarea generală a țării, cît și 
pentru creșterea bunăstării între
gului nostru popor. (Aplauze pu
ternice ; urale îndelungate).

Rezerve uriașe sînt în Buzău, ca 
și în alte județe, în domeniul in
vestițiilor. Am constatat și aici 
ceea ce am discutat la Consfă
tuirea cu proiectanții care a avut 
loc recent la Comitetul Central: 
supradimensionări, spații nefolosi
te, faptul că cel puțin 50 la sută 
din fierul-beton, metalul, cimentul 
și alte materiale de construcții se 
pot economisi, realizîndu-se ca
pacitățile de producție proiectate. 
Dacă se vor face asemenea econo
mii la ceea ce aveți în județ de 
realizat, ne vor rămîne disponibile 
fier-beton, materiale de construc
ții, ciment și alte materiale pen
tru a construi alte mii și mii de 
apartamente și pentru a putea, în 
felul acesta, asigura mai rapid re
zolvarea problemei locuințelor 
pentru toți oamenii muncii. (A- 
plauze puternice, îndelungate; 
urale).

Este necesar ca toate consiliile 
de conducere ale oamenilor mun
cii, organizațiile de partid să ana
lizeze de îndată aceste probleme, 
să le discute cu colectivele respec
tive pentru a stabili măsurile 
concrete în vederea trecerii ime
diate la înfăptuirea directivelor 
stabilite la Comitetul Central în 
acest domeniu. Comitetul județean 
și comitetul municipal să nu aș
tepte ca un minister sau altul să 
vină să soluționeze problemele, ci 
să analizeze proiectele, să acțio
neze ferm pentru ca, de îndată, să 
se pună capăt risipei de materiale, 
care produce mari daune econo
miei naționale, sustrage din circui
tul productiv sute și sute de mii 
de tone de materiale de construc
ții, îngropîndu-le în pămînt fără 
nici o justificare. Să îndreptăm 
aceste materiale — așa cum am 
spus — spre construcții de lo
cuințe, spre construcții necesare 
îmbunătățirii condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii ! (Aplauze 
puternice ; urale).

Sînt, desigur, și alte domenii 
unde trebuie să se acționeze cu 
mai multă fermitate — în dome
niul productivității muncii și al 
calității în general, în sistemati
zare și în întreaga activitate eco
nomică, pentru a se obține în acest 
cincinal un salt calitativ, pentru a 
face ca sarcina trasată de Con
gresul al XI-lea ca cincinalul 
1976—1980 să devină cincinalul 
revoluției tehnico-științifice să 

La întreprinderea de sirmâ șl produse din sirmâ, se anali zeazâ problemele folosirii eficiente a spațiilor de producție

devină o realitate în toate sec
toarele de activitate ! (Aplauze ; 
urale ; se scandează : „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).

Trebuie să se înțeleagă bine de 
către fiecare muncitor, țăran, inte
lectual, de către fiecare cetățean 
al patriei că realizarea sarcinilor 
de dezvoltare a României socialis
te depinde de munca fiecăruia, de 
felul cum vom ști să gospodărim 
cu chibzuință și economie mijloa
cele de care dispunem în momen
tul de față. De aceasta depind 
progresul mai rapid al patriei 
noastre, lichidarea rămînerii în 
urmă, ridicarea României pe noi 
culmi de progres și civilizație, fău
rirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, crearea condiții
lor pentru înaintarea spre comu
nism ! (Urale puternice ; aplauze ; 
se scandează : „Ceaușescu și po
porul").

Este necesară întărirea discipli
nei, a răspunderii la locul de mun
că a fiecărui cetățean, a tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii, 
a conducerii întreprinderilor. Toa
te organizațiile de partid și ob
ștești trebuie să acționeze cu fer
mitate pentru dezvoltarea conști
inței socialiste, pentru a face ca 
fiecare om al muncii să înțeleagă 
faptul că socialismul presupune o 
înaltă conștiință cetățenească, pa
triotică și revoluționară. Tocmai 
în acest sens sînt orientate activi
tatea de formare a omului nou, 
munca politico-educativă și cul
turală ! în această direcție este 
orientat programul elaborat de 
Congresul educației politice și 
al culturii socialiste, precum și pla
nul de măsuri stabilit recent de 
Comitetul Politic Executiv. Toate 
acestea au în vedere ridicarea ni
velului general de cunoștințe pro
fesionale și politice, a nivelului de 
cultură, transformarea culturii 
noastre într-o cultură revoluțio
nară, astfel ca fiecare cetățean al 
patriei noastre să fie un cetățean 
activ, un revoluționar care să 
lupte în orice condiții pentru 
apărarea patriei, pentru victoria 
socialismului și comunismului pe 
pămîntul României ! (Urale puter
nice, aplauze, se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu 
și poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Preocupîndu-ne de problemele 

înfăptuirii hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, noi acționăm, totodată, 
ferm și pentru realizarea directi
velor în ce privește politica noas
tră internațională. Sîntem hotărîți 
să facem totul pentru dezvoltarea 
colaborării cu toate țările socialis
te, pentru întărirea unității lor, 
considerînd că aceasta constituie 
un factor de prim ordin pentru 
progres, pentru pace în întreaga 
lume. (Aplauze puternice ; urale).

Dezvoltăm larg relațiile cu țările 
în curs de dezvoltare, care repre
zintă marea majoritate a statelor 
și popoarelor lumii. Acționăm 
pentru ca, printr-o unitate cît mai 
strînsă, ele să obțină un progres 
mai rapid pe calea dezvoltării 
economico-sociale, să devină stă- 
pîne pe bogățiile naționale, să se 
asigure astfel creșterea bunăstării 
popoarelor respective, independen
ța și suveranitatea fiecărei țări. 
(Aplauze și urale puternice). In 
acest cadru milităm cu toată forța 
pentru realizarea noii ordini eco
nomice internaționale, care să 
așeze relațiile dintre state pe o 
bază nouă, de egalitate, de avantaj 
reciproc.

Ne pronunțăm și dezvoltăm larg 
relațiile cu toate statele lumii, in
clusiv cu statele capitaliste dez
voltate, în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice. Considerăm 
că trebuie făcut totul pentru ca 
fiecare națiune să ia parte activă 
la viața internațională, ca în
deosebi popoarele mici și mijlocii, 
țările în curs de dezvoltare și 
nealiniate să aibă un cuvînt tot 
mai hotărît în soluționarea pro
blemelor complexe ale lumii de 
astăzi, în înfăptuirea dezarmării 

și, în primul rînd, a dezarmării 
nucleare, în realizarea unei păci 
trainice, în asigurarea respectării 
dreptului fiecărui popor de a fi 
stăpîn pe destinele sale. (Aplauze 
puternice ; urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Facem totul pentru a contribui 
la înfăptuirea securității în Eu
ropa, pentru dezvoltarea largă a 
colaborării economice, fără îngră
diri, între toate statele continen
tului nostru, pentru a obține pași 
concreți pe calea dezangajării mi
litare, a reducerii armamentelor și 
trecerea treptată spre dezarmare 
— considerînd că aceasta constituie 
o problemă esențială pentru secu
ritatea și pacea în Europa. Tot
odată, acționăm pentru dezvol
tarea colaborării culturale, tehni
co-științifice între toate statele de 
pe continentul nostru — conside
rînd că schimburile culturale, rea
lizarea unei conlucrări pentru dez
voltarea culturii europene pusă în 
slujba păcii și colaborării servește 
tuturor popoarelor, cauzei păcii în 
întreaga lume. (Aplauze puternice; 
urale).

România a sprijinit și sprijină 
activ luptele de eliberare na
țională. Ne pronunțăm ferm pen
tru a se asigura cît mai rapid in
dependența Namibiei și Rhodesiei, 
pentru a se pune capăt politicii 
rasiste din Africa de Sud. Vom 
sprijini cu toată puterea noastră 
acele popoare care luptă pentru a 
scutura dominația străină, pentru 
a fi stăpîne pe destinele lor ! 
(Aplauze puternice ; urale).

întărim larg colaborarea cu par
tidele comuniste și muncitorești, 
cu partidele socialiste și social- 
democrate, cu mișcările de elibe
rare, cu partidele democratice și 
progresiste, considerînd că solida
ritatea și unitatea forțelor pro
gresiste de pretutindeni constituie 
garanția mersului înainte, a lichi
dării politicii imperialiste și colo
nialiste, a triumfului relațiilor noi 
de egalitate, de respect al inde
pendenței și suveranității, de re
nunțare la forță și la amenințarea 
cu forța, de neamestec în trebu
rile interne ! (Aplauze puternice, 
urale).

Avem deplina convingere că 
popoarele de pretutindeni, acțio- 
nînd într-o solidaritate tot mai 
strînsă, pot asigura progresul și o 
pace trainică pe planeta noastră^ 
pot realiza o lume mai dreaptă și 
mai bună ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; urale. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Iată de ce, dragi tovarăși și 
prieteni, noi vom îmbina perma
nent activitatea noastră de con
strucție socialistă și de ridicare a 
bunăstării României, a poporului 
nostru, cu activitatea internațio
nală, cu solidaritatea cu toate 
popoarele și forțele care se pro
nunță pentru libertate, pentru 
progres social și pentru pace, con
siderînd că așa ne îndeplinim atît 
obligațiile naționale, cît și îndato
ririle noastre, internaționale, (A- 
plauze puternice, prelungite; urale; 
se scandează: „Ceaușescu —
P.C.R. !“).

In încheiere, doresc să exprim 
convingerea că organizațiile de 
partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii, agționînd într-o strînsă 
unitate sub conducerea partidului, 
a Comitetului său Central, vor 
realiza neabătut sarcinile mărețe 
ce le revin în acest cincinal.

Cu această convingere vă urez 
să obțineți rezultate cît mai bune 
în toate domeniile de activitate, 
succese tot mai mari și tot mai 
importante, multă sănătate și mul
tă fericire ! (Urale puternice ; a- 
plauze prelungite ; se scandează 
îndelung : „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“. Toți cei 
prezenți în marea piață a orașului 
ovaționează minute în șir, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general al partidu
lui și președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

La „Textila", copiii muncitoarelor intimpind cu dragoste pe înalții oaspeți

înflăcărată afirmare a dragostei 
față de partid, față de secretarul său general, 

fermă angajare pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R.

Sărbătorirea Buzăului milenar a 
reunit, într-o vibrantă atmosferă de 
entuziasm, de mîndrie patriotică 
pentru trecutul plin de fapte al a- 
cestui centru de civilizație, pentru 
prezentul și viitorul său luminos, 
zeci de mii de cetățeni în piața 
„Dacia“, în cadrul ansamblului mo
dern al centrului civic al munici
piului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat cu puternice ovații și urale. 
In marea piață domnește o atmosferă 
de sărbătoare.

Exprimînd simțămintele pe care 
întreaga suflare a Buzăului le trăiește 
în aceste momente înălțătoare, tova
rășul Tudor Postelnicu, prim-secre- 
tar al comitetului județean de partid, 
a spus:

îngăduiți-ne, mult stimate tovarășe 
secretar general, să vă adresăm, din 
adîncul inimilor noastre, urarea de 
bun venit la manifestările prilejuite 
de sărbătorirea a 1 600 de ani de la 
prima mențiune documentară a Bu
zăului.

în aceste clipe solemne, exprimăm 
întreaga noastră recunoștință pentru 
grija deosebită pe care conducerea 
partidului, dumneavoastră personal o 
manifestați față de înflorirea multi
laterală a județului Buzău, ca de alt
fel a întregii țări.

La aniversarea celor 16 secole, 
Buzăul se prezintă cu un bilanț bo
gat de realizări. în anii construcției 
socialiste, el a dobîndit cu adevărat 
trăsăturile unui centru economic și 
social-cultural în plină dezvoltare. 
Fată de anul 1968, cînd se înregistra 
o producție industrială de circa 2 
miliarde lei, la finele anului 1975 va
loarea acesteia a depășit 9 miliarde 
lei. în prezent, aplicind cu fermitate 
în viață hotărîrile Congresului al 
XI-lea, punem un accent deosebit, 
așa cum ne-ați indicat dumneavoas
tră, pe laturile calitative ale activită
ții economice. în perioada care a 
trecut din acest an, planul produc
ției globale industriale a fost depășit 
cu 166 milioane lei, iar cel al pro
ducției marfă, cu peste 240 milioane 
lei. Sint luate măsuri pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor pe 
1976 și pe întregul cincinal. Printr-o 
organizare mai bună a muncii în 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste. în această vară am reușit să 
încheiem într-un timp scurt lucră
rile din campania de recoltare și să 
obținem recolte bune.

în spiritul hotărîrilor Congresu
lui educației politice și al culturii 
socialiste — a relevat în continuare 
vorbitorul — vom intensifica acti
vitatea politică pentru creșterea 
conștiinței socialiste a maselor în 
vederea mobilizării tuturor oameni
lor muncii, în frunte cu comuniștii, 
la îndeplinirea exemplară a angaja
mentelor asumate în întrecerea din
tre județe.

Această hotărîre pornește de la 
faptul că în actualul cincinal, ca ur
mare directă a grijii permanente a 
conducerii partidului și statului, 
ne-au fost alocate însemnate fon
duri de investiții care vor asigura 
punerea în funcțiune a peste 80 de 
noi obiective și capacități de pro
ducție. Realizarea în termen a noi
lor obiective și capacități, valorifi
carea superioară a resurselor locale, 
atragerea în sfera activității indus
triale a încă 20 000 de noi angajați 
vor determina obținerea în anul 1980 
a unei producții globale industriale 
de aproape 20 miliarde lei. în acest 
cincinal se vor construi peste 12 000 
apartamente, noi școli, grădinițe, 
unități sanitare și alte edificii so- 
cial-culturale, va crește mai mult 
volumul desfacerilor de mărfuri că
tre populație. Toate acestea vor asi
gura creșterea continuă a nivelului 
de trai material și spiritual al oa
menilor muncii din județul nostru.

Dorim să exprimăm și cu acest 
prilej adeziunea deplină a locuito
rilor județului Buzău la politica in
ternă și externă a partidului nostru, 
pe care o aprobăm și o susținem din 
toată inima.

Oamenii muncii din județul nos
tru — a spus in încheiere vorbitorul 
— dau o înaltă apreciere activității 
neobosite, plină de patos revoluțio
nar. pe care dumneavoastră. mult 
stimate tovarășe secretar general, o 
desfășurați în fruntea partidului și 
statului, modului strălucit în care 
călăuziți destinele poporului român, 
pentru ca țara noastră să ocupe un 
loc tot mai demn în rindul popoare
lor lumii. în numele comuniștilor, al 
tuturor cetățenilor de pe aceste me

leaguri ne angajăm să înfăptuim 
neabătut hotăririle Congresului al 
XI-lea al partidului, minunatul Pro
gram de înflorire multilaterală a 
României socialiste.

în continuare s-a dat citire De
cretului prezidențial, prin care se 
conferă municipiului Buzău ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I pentru contribuția adusă 
de cetățenii orașului de-a lungul 
veacurilor la lupta întregului popor 
pentru libertate și progres social și 
pentru participarea activă la înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria noastră.

în aclamațiile celor de fată, to
varășul Nicolae Ceaușescu înmînea- 
ză înalta distincție tovarășului 
Gheorghe Milu. prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid, pri
marul municipiului Buzău.

Mulțumind, tovarășul Gheorghe 
Milu a spus : Noi vedem în înalta 
distincție pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, personal, ati a- 
cordat-o astăzi Buzăului. încununa
rea eforturilor depuse de comuniști, 
de toți oamenii muncii pentru dez
voltarea multilaterală a acestei stră
vechi localități. Ea evocă, totodată, 
generațiilor contemporane lupta e- 
roică a poporului nostru pentru drep
tate socială și libertate națională, i- 
dealuri la înfăptuirea cărora și-au a- 
dus contribuția și locuitorii Buzău
lui. Dind glas sentimentelor de adîn- 
că mulțumire și recunoștință ale co
muniștilor. ale celor aproape 100 000 
de cetățeni ai municipiului, ne an
gajăm să acționăm cu toate forțele 
pentru transpunerea in viată a sar
cinilor ce ne revin din Planul na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială, a indicațiilor pe care ni le-ați 
dat în timpul vizitelor dumneavoas
tră de lucru, pentru ca Buzăul să s6 
înscrie tot mai ferm pe coordonatele 
progresului și civilizației.

La adunare a luat apoi cuvîntul 
directorul întreprinderii de sîrmă și 
produse din sîrmă Buzău, tovarășul 
Leonid Cazacu : La marele eveni
ment pe care-1 cinstim astăzi, îm
preună cu oamenii muncii de pe în
treg cuprinsul județului — a spus 
el — colectivul întreprinderii noas
tre raportează, mult stimate tovarășe 
secretar general, că a îndeplinit și 
depășit angajamentul anual la pro
ducția globală și marfă. Folosesc a- 
cest prilej pentru a vă raporta, de 
asemenea, că oamenii muncii din în
treprinderea noastră au înfăptuit in
dicațiile date de dumneavoastră cu 
prilejul vizitelor de lucru în ultimii 
ani. Ca urmare, am reușit să obți
nem de pe aceleași suprafețe o pro
ducție de sirmă trasă de trei ori mai 
mare decît prevederile inițiale, să 
diversificăm gama sortimentală și 
să ridicăm gradul de prelucrare a 
metalului.

Faptul că dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
ați vizitat din nou întreprinderea, 
v-ați reîntîlnit cu colectivul nostru 
de muncă, ne-ați dat îndrumări și 
indicații, ne mobilizează să muncim 
și mai bine, pentru a da economiei 
naționale produse de cea rrtai înaltă 
calitate.

Vă rugăm să primiți recunoștința 
noastră fierbinte pentru clarviziunea 
cu care conduceți destinele patriei, 
pentru politica internă și externă 
promovată cu consecvență de parti
dul nostru, care se bucură de apre
ciere unanimă și pe care noi o apro
băm cu toată căldura. Vă dorim, 
scumpe tovarășe secretar general, 
multă sănătate și putere de muncă, 
ani rodnici și fericiți în fruntea 
partidului și statului, spre binele și 
fericirea poporului român.

Slujitorii școlii din județ — a spus 
apoi tovarășa Clotilda Constantines- 
cu. profesor emerit, director al Li
ceului „Mihai Eminescu" din Buzău, 
— sînt angajați plenar în vasta ac
tivitate de transpunere în viață a 
documentelor Congresului al XI-lea 
al partidului, a indicațiilor date de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. la Congresul 
educației politice și al culturii so
cialiste și cu prilejul deschiderii 
noului an de învățămînt.

în acest an școlar, in unitățile de 
invățămint și educație din județ vor 
fi școlarizați peste 100 000 de copii și 
tineri. Așa cum ne-ați cerut, acțio
năm cu responsabilitate pentru di
versificarea învățăiAîntului. pentru 
orientarea tot mai accentuată a aces

tuia spre activitatea practică, care să 
ofere absolvenților posibilitatea în
cadrării imediate în procesul de 
producție, perspectiva integrării lor 
sociale.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în numele 
femeilor, al cadrelor didactice, al tu
turor intelectualilor buzoieni. că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
indeplinirea prevederilor Programu
lui partidului, pentru ca aportul nos
tru la educarea tinerei generații, a 
maselor să fie pe măsura condițiilor 
create de partid, a încrederii și pre
țuirii pe care dumneavoastră o acor
dați intelectualității din România so
cialistă.

în continuare a vorbit tovarășul 
Gheorghe Pelcu, lăcătuș mecanic la 
întreprinderea de utilaj tehnologic 
Buzău, care a spus : La chemarea 
înflăcărată pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. ne-ați adresat-o de la tribuna 
Congresului al X-lea al U.T.C., cît 
și la Congresul educației politice și 
al culturii socialiste, noi. tinerii de 
la întreprinderea noastră, am răs
puns intensificindu-ne eforturile 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pentru îmbunătățirea conținu
tului activității de educare patriotică 
și revoluționară a tuturor membrilor 
organizației.

Și cu acest prilej, tinerii buzoieni 
vă exprimă întreaga lor gratitudine, 
rugindu-vă să primiți omagiul recu
noștinței lor fierbinți pentru minu
natele condiții de muncă și viață 
create. Vă asigurăm din adîncul fiin
ței noastre că nu vom precupeți nici 
un efort pentru traducerea in viață 
a Programului elaborat de Congresul 
al XI-lea al partidului.

în uralele mulțimii, la apoi 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cuvîntarea secretaru
lui general al partidului a fost subli
niată cu îndelungi aplauze, cu urale 
și ovații, buzoienii reafinnîndu-și 
încă o dată încrederea deplină in 
partid si secretarul său general, hotă- 
rîrea lor nestrămutată de a merge 
neabătut pe calea luminată de partid 
— calea socialismului și comunis
mului, a fericirii întregului popor. 
Ei și-au exprimat, totodată, voința 
fermă de a transpune în viață în
demnurile mobilizatoare ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu de a munci 
cu tot elanul pentru înflorirea jude
țului lor, a patriei socialiste.

Făcindu-se ecoul acestei hotărîrl, 
primul secretar al Comitetului ju
dețean de partid a mulțumit, în nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul Buzău, pen
tru indicațiile date, pentru înalta 
distincție acordată municipiului Bu
zău cu prilejul împlinirii a 1 600 de ani 
de la prima mențiune documentară, 
reafirmînd, totodată, hotărîrea bu- 
zoienilor de a transpune în viață în 
mod exemplar sarcinile ce le revin 
în industrie, în agricultură.

După încheierea adunării popu
lare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu semnează 
în cartea de onoare a orașului.

Secretarul general al partidului 
adresează și cu acest prilej cuvinte 
de laudă și îndemn pentru cetățenii 
acestei localități : „Cu prilejul îm
plinirii a 1600 de ani de la prima 
mențiune documentară a Buzăului, 
adresez cele mai calde felicitări lo
cuitorilor acestei străvechi zone 
daco-getice, milenară vatră strămo
șească cu bogate și glorioase tradi
ții în istoria luptei poporului român 
pentru apărarea ființei naționale și 
neatîrnarea patriei, pentru dreptate 
socială și libertate națională.

Urez tuturor locuitorilor munici
piului și județului Buzău noi și în
semnate succese în dezvoltarea eco
nomică, socială și edilitar-gospodă- 
rească pentru aplicarea în viață a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea și a 
Programului Partidului Comunist 
Român, pentru ridicarea națiunii 
noastre pe trepte tot mai înalte de 
bunăstare, civilizație și progres".

Aceeași atmosferă de puternic en
tuziasm care a caracterizat întreaga 
vizită a marcat și momentul plecă
rii secretarului general al partidu
lui. Pe stadionul orașului, de unde 
a decolat elicopterul, la bordul că
ruia tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
dreptat spre București, se aflau mii 
și mii de locuitori ce au ținut să-și 
exprime. încă o dată, dragostea 
nețărmurită pentru partid, pentru 
secretarul general al partidului.

(Agerprea)
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IFĂPTUL |
DIVERS
Un „cont 
al omeniei**

Pe la mijlocul anului trecut 
de invățămint, ci fi va elevi din 
clasa a Vil-a s-au dus la di
rectorul Școlii generale din 
Craidorolț (Satu-Mare) și i-au 
înfățișat situația îngrijorătoare 
în care se aflau trei colegi 
de-ai lor, pe nume Mocanu — 
un frate și două surori. In viata 
celor trei — lipsită de multă 
vreme de ocrotirea tatălui — 
survenise încă un eveniment 
nedorit ; îmbolnăvirea gravă a 
mamei. „Ne-am gindit să-i aju
tăm pe cei trei frați — și-au 
mărturisit elevii generosul lor 
gind — printr-un „cont lunar al 
omeniei", alcătuit din micile 
noastre economii".

Inifiativa lor a făcut ocolul 
școlii. Din contul omeniei ast
fel creat, școala a procurat 
multe din cele trebuitoare asi
gurării unor condiții omenești 
de viafă și învățătură atit ce
lor trei frați, cit și mamei lor.

In noul an școlar, pe frații M. 
l-a așteptat o surpriză : trei 
uniforme nou-nouțe și cîteva 
cârti pentru biblioteca lor per
sonală. De prisos să mai evo
căm emoțiile, bucuriile, gin- 
durile lor...

Scandalagiul 
potolit

Numele și prenumele: Badea 
Cărbunarii.

Virsta : 34 de ani.
Domiciliul: Letca Nouă — 

Ilfov.
Locul de muncă : I.C.R.A.L.- 

Cotroceni.
Locul unde se află acum : In 

ancheta Procuraturii sectoru
lui 6.

Fapta săvirșită : după ce a în
trecut măsura cu băutura, a 
pus „stăpînire" pe strada Ca
zărmii, astfel că oricine îi apă
rea în cale se trezea, nitam-ni- 
sam, cu tot felul de injurii, 
imposibil de așternut pe hîrtie. 
încercînd să-l potolească, po- 
vățuindu-1 să se ducă acasă să 
se culce, un subofițer de miliție 
de la circa 12 s-a pomenit lo
vit. Au intervenit trecătorii 
aflațl la ora aceea pe stradă și 
l-au imobilizat pe huligan. Să 
sperăm că instanța le va com
pleta salutara intervenție.

I 
I
I 
I

Au încurcat I
ițele

Un echipaj al miliției a fă
cut semn unei mașini să tragi 
pe dreapta. La volan — Costin 
Dan, de la autobaza 1 Iași, care 
efectua un transport de mate
riale de la întreprinderea „Țe
sătura" din localitate, spre o 
altă fabrică din tari. Actele 
mașinii au fost găsite în or
dine, dar încărcătura — nu. In 
mașină se afla in „plus" o mare 
cantitate de fire de bumbac și 
poliester.

— De unde aveți „plusul" 
din mașină ?

— Cum de unde 1 De la ges
tionarul Vasile Bolocan, care 
m-a rugat să-l valorific pe 
traseu.

— Și cam citi lei valorează 
„plusul" 7

— Păi, știu eu 7 Vreo 30 000— 
40 000 de lei. La întoarcere, 
urma si-i facem juma’-juma’...

Umblind cu atîtea fire de 
bumbac și poliester, șoferul și 
gestionarul au încurcat ițele. 
Urmează ca-n fata instanței si 
te dezlege. După lege.

Arvuna
Dacă-Î întrebai pe colegii de 

muncă al tractoristului Gheor- 
ghe Arvunescu, de la între
prinderea nr. 2 din Brașov, des
pre felul tn care acesta mun
cește, Iți răspundeau cam in 
doi peri : „Nici prea-prea, nici 
foarte-foarte. Deși ar putea 
face mai mult". Dacă Insă le-ai 
fi pus o altă Întrebare, privi
toare — să zicem — la modul 
In care își petrece Arvunescu 
timpul liber, ar fi înălțat din 
umeri. Răspunsul la întrebare 
l-au aflat și ei de la miliție : 
colegul lor își petrecea timpul 
liber mai mult hoinărind fără 
rost Acum, sub învinuirea de 
viol, Arvunescu se află în stare 
de arest. O „arvună" în contul a 
ce urmează.

într-o sală 
de așteptare

I

I 
I 
I
I

I

I

RECOLTAREA PORUMBULUI
De cîteva zile a început recoltarea porumbului, plan

tă agricolă deosebit de valoroasă, care deține pon
derea cea mai mare în ansamblul suprafețelor culti
vate. Recolta de pe zeci de mii de hectare a și ajuns 
în magazii. Important este să se treacă cu toate for
țele Ia recoltat, îndeosebi în județele situate în sudul 
țării și pe terenurile cultivate cu hibrizii mai timpurii. 
Fiecare zi, fiecare ceas au mare însemnătate în bătălia 
pentru strîngerea recoltei și, de aceea, oamenii mun
cii din agricultură au datoria de a folosi la maximum 
capacitatea mijloacelor mecanice, prin organizarea lu

crului In două schimburi și schimburi prelungite, prin 
menținerea utilajelor in bună stare de funcționare, re- 
coitind și manual acolo unde este necesar. Așa cum a 
indicat comandamentul central, recoltarea porumbului 
trebuie să se facă diferențiat pe tarlale. în funcție de 
stadiul de vegetație a culturii. Este bine ca utilajele să 
fie concentrate pe tarlale, astfel încît, în aceeași zi, 
tot ceea ce s-a strlns să se transporte și să se depo
ziteze în cele mai bune condiții, spre a se preveni orice 
pierderi de recoltă.

CULESUL STRUGURILOR ȘI VIMFICAȚIA
în condițiile acestei

în unele podgorii au început culesul strugurilor și _ vinificațla, lu
crări care urmează să fie intensificate pe măsură ce în boabe se va 
acumula cantitatea optimă de zaharuri. în legătură cu desfășurarea 
culesului și vinificației, tovarășul Eugen UNGUREANU, director 
general al Centralei viei și vinului, a făcut unele precizări.

Printre drumeții care se aflau 
în seara aceea in sala de aș
teptare din Gara de Nord 
era și Gheorghe Man. Cum era 
obosit și avea destul timp pină 
la plecarea trenului, omul și-a 
rezemat capul de spătarul unui 
scaun, cu gindul să tragă un 
pui de somn. La un moment 
dat s-a trezit speriat, tn juru-i, 
se auzeau strigăte : „Pune-ti 
mina pe ell Vezi ci fuge l 
Prinde-l!“.

Instinctiv, G. M. și-a dus 
mina spre buzunarul în care 
avea actele și un libret de eco
nomii. Libretul dispăruse. I-l 
furase un tinerel de 19 ani. Ion 
Marian, de fel din Teregova, 
județul Caraș-Severin, cu do
miciliul flotant in București, 
strada Deltei nr. 35. Era unul și 
același cu individul care în
cerca să se facă nevăzut, după 
care striga lumea. L-a prins 
miliția. G. M. și-a continuat 
niștit călătoria, in timp ce 
" M. i se pregătește o alta.1.

li- 
lui

Rubrics realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell"

TELEORMAN: 
De zor, 

cu toate forțele 
și mijloacele

Practic, în județul Teleorman re
coltatul porumbului a fost declanșat 
în toate cooperativele agricole de 
producție, folosindu-se întreaga forță 
de muncă existentă în sate și toate 
mașinile aflate în dotarea S.M.A. șl 
I.A.S. Pînă in prezent, porumbul a 
fost strîns de pe cîteva mii de hec
tare. Pe baza măsurilor stabilite de 
biroul comitetului județean de par
tid și comandamentul județean, uni
tățile agricole teleormănene au 
început recoltarea porumbului mai 
întîi pe tarlalele care urmează 
să fie însămînțate cu grîu. în func
ție de forțele manuale și mecanice 
de care dispun s-a stabilit ca unită
țile agricole mici să realizeze o vi
teză zilnică la recoltare pe 30 hec
tare. S-au luat, de asemenea, 
măsuri ca la transportul porum
bului să se folosească intensiv toate 
autocamioanele, remorcile și atela
jele de care dispun unitățile, stabi- 
lindu-se pentru fiecare mijloc de 
transport volumul zilnic de iucru. în 
vederea depozitării grabnice a recol
tei și evitării oricărei risipe s-a indi
cat, totodată, ca remorcile și auto
camioanele. în condiții de etanșeita
te perfectă, să fie prevăzute cu înăl
țătoare, asigurîndu-se astfel o încăr
cătură dublă pentru fiecare mijloc 
de transport. Pentru grăbirea recol
tării porumbului și asigurarea parti
cipării tuturor locuitorilor satelor la 
muncă, membrii biroului comitetului 
județean de partid. întregul activ de 
partid, au fost repartizați pe consilii 
intercooperatiste și unități agricole 
de care vor răspunde pînă la sfîrșitul 
actualei campanii de toamnă.

Am fost în aceste zile In mai mul
te cooperative agricole și peste tot 
am remarcat o ordine și o disciplină 
desăvîrșite. La C.A.P. Furculești, 
peste 300 de cooperatori recoltau de

zor, porumbul fiind deja strlns de pe 
mai bine de 200 hectare. „La noi, ne 
spune Ilie Pană, primarul comunei, 
aflat și el în cîmp, lucrările sint or
ganizate in flux continuu. Ziua se 
recoltează, iar noaptea se taie cocenii, 
care apoi fie că sint tocați pentru 
siloz, fie că sint transportați în 
curtea cooperativei. După eliberarea 
terenului și administrarea îngrășă
mintelor. se trece imediat la arat, 
discuit și semănat". Bine este orga
nizată munca și la cooperativa ve
cină din Moșteni. Președintele u- 
nității, Constantin Cătrună, ne spune 
că cei peste 200 de cooperatori aflați 
In acea zi la cîmp lucrează orga
nizați pe echipe. Aid, recoltatul 
a început deocamdată pe tarla
lele cu porumb care nu au fost 
cuprinse In sistemul de irigații. Pen
tru ca recolta să ajungă cit mai re
pede la adăpost au fost constituite 
echipe separate de cooperatori la în
cărcat și descărcat. Pentru a nu se 
pierde nici un bob din recolta aces
tui an, sute de oameni munceau de 
zor și pe tarlalele cooperativelor a- 
gricole „7 Noiembrie", Izvoarele, 
Piatra. Olteni, Purani, Brîncenl șl al
tele. (Ion Toader).

VASLUI: Prioritate 
tarlalelor cultivate 
cu soiuri timpurii
Pe baza sarcinilor trasate de con

ducerea partidului, comitetul jude
țean de partid a organizat joi, 23 sep
tembrie. o ședință operativă de lucru 
cu activul în cadrul căreia au fost 
repartizați, pe unități, sate și comu
ne, activiștii de partid, ai organiza
țiilor de masă și obștești, cadre din 
activul comitetului județean, s-au 
stabilit responsabilități concrete, mă
suri și priorități pentru fiecare lu
crare agricolă din actuala campanie 
de toamnă. Au fost precizate măsuri 
diferențiate de la o zonă la alta, de 
la o unitate la alta. Graficele zilnice 
de lucru sint reactualizate, numeroși 
angajați din unitățile economice și 
instituții participă la recoltat

Culesul porumbului a început cu 
soiurile timpurii și acolo unde tre
buie să se pregătească imediat te
renurile pentru însămîntări. Așa se 
procedează la fermele întreprinderi
lor agricole de stat Fălciu și Vetri- 
șoaia. In zona de sud-est a județului 
culesul porumbului a fost declanșat 
și in unele cooperative agricole — 
Rînzești. Cîrja. Duda. Hurdugi, Ivă- 
nești-Huși și altele. La cooperativa 
din Cirja, membrii brigăzilor con
duse de Neculai Chiroșcă și Mihai 
Nechita folosesc fiecare oră bună de 
lucru pentru a recolta porumbul de 
pe suprafețe cit mai mari. „In co
muna noastră — ne informa tovară
șul Iacob Sava. secretarul comitetului 
comunal de partid Fălciu — a Înce
put culesul în două cooperative agri
cole — Rînzești și Fălciu — precum 
și în fermele întreprinderii de stat. 
Se urmărește fiecare tarla, pentru a 
putea acționa operativ. Membrii co
mandamentului comunal au respon
sabilități precise". Avindu-se in ve
dere recomandările conducerii mi
nisterului de resort, dar și experien
ța proprie din anii precedenți, în 
multe cooperative a început depănu- 
șatul știuleților pentru a se favoriza 
coacerea boabelor. în unitățile din 
consiliile intercooperatiste Roșiești, 
Oltenești, Tătărani au fost depănu- 
șați știuleții de pe aproape 1 000 hec
tare. Așa au procedat și cooperatorii 
din Hoceni, Deleni-Huși, Dimitrie 
Cantemir, din multe alte comune. 
Totodată. în S.M.A.-uri sînt puse la 
punct, gata de a intra în lanuri. 38 
combine echipate cu dispozitive pen
tru recoltat porumb boabe și 56 com
bine pentru porumb știuleti. Se 
transpun în viată astfel indicațiile 
biroului comitetului județean de 
partid, care vizează grăbirea recolta
tului. Pe baza graficelor zilnice în
tocmite pentru fiecare produs și pe
rioadă de timp, a programelor de 
lucru aprobate de comitetele comu
nale de partid și aplicate prin de
cizii ale birourilor executive ale 
consiliilor populare comunale, locui
torii satelor participă activ la strîn
gerea grabnică și fără pierderi a în
tregii recolte. (Crăciun Lăluci).

— De la Început vreau să arăt că 
recolta de struguri din acest an. pri
vită din punct de vedere cantitativ, 
este bună. In ce privește calitatea 
producției, care este hotărită de con
ținutul de zahăr în boabe si starea 
lor fitosanitară. se impun unele ob
servații de care este bine să se tină 
seama Ia cules și vinificație. Con
dițiile climatice din acest an — în 
timpul verii, dar mai cu seamă în 
luna august, au fost multe zile răco
roase. neînsorite si cu ploi — au in
fluențat. cum este si normal, matu
rarea strugurilor. Din datele furni
zate de județe și analizate împreu
nă cu Institutul de cercetări pen
tru viticultură și vinificație Valea 
Călugărească privind evoluția coa
cerii strugurilor se desprind cî
teva concluzii. La 20 septembrie, 
în viile situate în zona colina- 
ră din sudul țării, respectiv în 
județe cu pondere viticolă — Buzău, 
Prahova. Dolj, Olt. Mehedinți. Vîlcea, 
Brăila etc. — datorită zilelor însorite 
din prima jumătate a lunii septem
brie. concentrația in zaharuri se apro
pie de normal. O situație bună din a- 
cest punct de vedere se constată și în 
viile situate în sud-vestul tării, res
pectiv în județul Arad și, parțial, în 
Timiș. In județele cu pondere viti
colă — Vrancea, Galați, Vaslui și 
Tulcea — se constată o rămînere în 
urmă ceva mai mare în ce privește 
coacerea strugurilor, dar cu posibi
lități de recuperare, datorită expozi
ției viilor si soiurilor cultivate. O 
situație mai deosebită se constată în 
județele din nordul tării, cum sint 
Bistrița, Cluj, Mureș, Iași, Bacău. Bo
toșani și Neamț, unde întîrzierea 
coacerii este mai mare. Condițiile cli
matice s-au îmbunătățit, ceea ce in
fluențează pozitiv maturarea strugu
rilor. Din analiza datelor medii pe

țară rezultă că în perioada 1—5 sep
tembrie viteza de acumulare la soiu
rile de struguri pentru vin a fost de 
circa 13 grame zahăr la litru, iar în 
intervalul 5—10 septembrie aceasta a 
crescut la circa 20 grame zahăr la 
litru.

Toate acestea duc la concluzia că. 
In majoritatea podgoriilor, culesul si 
vinificatia vor începe mai tîrziu. a- 
dică în momentul cînd în boabe se 
va realiza concentrația optimă de 
zahăr, corespunzător potențialului 
minim al podgoriei respective. Sta
țiunile de cercetări viticole am
plasate în principalele podgorii 
ale țării și laboratoarele noastre 
urmăresc zi de zi mersul coacerii si 
indică momentul începerii culesului 
la fiecare soi în parte.

— In condițiile intîrzierii matură
rii strugurilor există posibilități ca 
atit culesul, cit și vinificatia să se 
facă în scurt timp, respectindu-se 
normele tehnice stabilite ?

— Unitățile noastre sint pregătite 
din toate punctele de vedere. Ca 
urmare a fondurilor de investiții alo
cate. s-au construit noi centre de vi
nificație. De asemenea, au fost mon
tate noi utilaje, mărindu-se astfel 
capacitatea de producție. S-a extins 
mecanizarea operațiunii de descărcare 
a strugurilor, ceea ce va contribui la 
scurtarea timpului de staționare a 
mijloacelor de transport la unitățile 
de vinificare. Pentru vinificarea 
strugurilor roșii s-a introdus un nou 
procedeu care reduce perioada de fer
mentare pe bostină. asigură extra
gerea mai bună a culorii, rezultind 
deci vinuri de calitate superioară. 
Amintesc. totodată, că în această 
toamnă campania de vinificare se 
desfășoară în cadrul unui plan uni
tar pe tară pentru toti producătorii. 
Au fost stabilite pentru fiecare cen-

toamne
tru de vinificare tipurile de vin ce 
urmează a fi realizate, tehnologiile 
unitare ce trebuie aplicate, in func
ție de calitatea materiei prime.

— Ce recomandări practice ati pu
tea da în legătură cu organizarea 
culesului și vinificarea strugurilor 
în condițiile specifice ale acestui 
an 7

— Ca si în alte campanii, impor
tant este ca. printr-o temeinică or
ganizare a recoltării și transportului, 
să fie redusă la minimum durata de 
timp de la recoltare la vinificație. E- 
sential este ca. în centrele de vinifi- 
catie. să se separe cit mai repede 
mustul — ceea ce este foarte impor
tant pentru a se putea preveni oxl- 
darea sau fermentarea în linuri, care, 
de regulă, duc la deprecierea calită
ții vinului.

Există un aspect asupra căruia 
vreau să insist. Datorită condițiilor 
nefavorabile din perioada de matu
rare a strugurilor — respectiv a pre
cipitațiilor. a nopților răcoroase, a 
ceței care s-a semnalat — tn 
unele zone a apărut mucegaiul la 
struguri. Situații mai deosebite 
s-au semnalat în unele vii din ju
dețele Ialomița, Teleorman. Ilfov 
și sudul județelor Dolj și Olt. 
Temperaturile mai ridicate care 
s-au înregistrat în prima parte 
a lunii septembrie au creat con
diții să fie oprit atacul de mucegai. 
Ploile din ultimele zile ar putea 
să-l declanșeze din nou. De aceea 
trebuie să se recolteze cu prioritate 
strugurii atacați de mucegai, tinînd 
seama de concentrația minimă de 
zahăr.

Pentru grăbirea lucrărilor este 
necesar să se actualizeze graficele de 
recoltare, să se coreleze cu folosirea 
în două schimburi a utilajelor din 
centrele de vinificație, astfel încît 
durata culesului să poată fi scurtată 
cit mai mult.

Convorbiră consemnata de 
Ion HERȚEG

CARNET CULTURAL

• PRAHOVA. Teatrul mu
nicipal din Ploiești și-a deschis 
noua stagiune cu „Nestinsul 
diamant" de Ștefan Tita, spec- 
tacol-lectură (regia Harry Eliad, 
scenografia Vintilă Făcăianu), 
o evocare-omagiu a „falanste
rului de la Scăeni". La Palatul 
culturii a avut loc un program 
literar-muzical dedicat lui 
George Coșbuc, de la nașterea 
căruia s-au împlinit 110 ani. La 
Casa de cultură din Bușteni 
s-a deschis expoziția de carte 
„Eroica ’77". întreprinderea ci
nematografică județeană a in
clus în circuitul cinematografe
lor din Slănic, Vălenii de Mun
te, Mizil, Urlați, Cimpina, Si
naia, Comarnic, Bușteni, Brea
za, Băicoi o serie de filme do
cumentare pe teme de artă și 
cultură. • NEAMȚ. La galeriile 
de artă ale Muzeului de istorie 
din Piatra Neamț a avut loc 
simpozionul „Tonitza în ținutul 
Neamțului", pe marginea pictu
rilor murale ale artistului de 
la Durău. S-a deschis o expo
ziție cu lucrări realizate de To
nitza în perioada cit a trăit și 
creat tn acest județ. Cu prilejul 
„Lunii forestierului", în cadrul 
acțiunii cultural-educative de 
masă „Omagiu muncii", la toa
te gurile de exploatare din ju
deț sint prezentate în aceste 
zile programe artistice dedicate 
fruntașilor în întrecerea socia
listă. Cinedubul casei de cul
tură a sindicatelor a realizat 
filmele de scurt-metraj „Contro
lul obștesc în acțiune", „Ordi
ne și disciplină", „Buna ser
vire în... contratimp" ș.a., care 
sint folosite ca material ilustra
tiv în dezbaterile cu caracter 
educativ. De pildă, filmul „Con
trolul obștesc in acțiune" a fost 
inclus chiar pe ordinea de zi a 
unei plenare a consiliului jude
țean al sindicatelor. • ARGEȘ. 
La Clubul tehnic al tineretului 
din Pitești s-a ținut o masă ro
tundă pe tema : „Activitatea 
culturală și implicațiile ei în 
dezvoltarea multilaterală a vie
ții spirituale". La Fabrica de 
nutrețuri combinate din Cos- 
tești, angajații au luat parte la 
un „cadran politic" intitulat : 
„Noua ordine economică și po
litică internațională în viziunea 
președintelui Republicii Socia
liste România". Angajații de la 
Fabrica de mobili din Curtea 
de Argeș au dialogat cu o bri
gadă științifică pe tema : „Omul 
zodetății socialiste". In timpul 
vacanței, lectorul Vasile Căli- 
nescu împreună cu un grup de 
studenți de la Institutul de în- 
vățămint superior din Pitești 
au efectuat în comunele Dom
nești și Nucșoara cercetări in
teresante pe probleme cum 
sint : „Orientarea spirituală a 
satului de azi", „Evoluția etno
grafiei și folclorului" etc. 
• CLUJ. Pentru a veni in 
întîmpinarea cititorilor, biblio
teca uniunii județene a coope
rativelor meșteșugărești (peste 
52 000 de volume, 10 000 de citi
tori) a organizat peste 400 de 
biblioteci mobile în diferite 
cooperative meșteșugărești, în 
secții și ateliere. • BRAȘOV. 
In ciclul „Momente de seamă 
din istoria patriei", la casa mu
nicipală de cultură a fost pre
zentată expunerea „Eroismul 
poporului nostru în lupta pen
tru neatîrnare In timpul lui 
Mircea cel Bătrîn". „Viitor de 
aur tara noastră are" este ge
nericul sub care, la Casa de 
cultură din Codlea, s-a desfășu
rat un recital de poezie pa
triotică.

Corespondenții „Scintell"

O sărbătoare a
La începutul lunii octombrie În

cepe tradiționala „Decadă a cărții ro
mânești". organizată pe tot cu
prinsul tării, sub semnul orientări
lor Congresului educației politice și 
al culturii socialiste. In programul 
decadei ; expoziții de carte in librării, 
biblioteci, școli, întreprinderi, institu
ții și unități agricole. De asemenea, 
expoziții tematice vor fi consacrate 
ilustrării unor genuri reprezentative 
(carte social-polltică. științifică, teh
nică, beletristică), prezentîndu-se lu
crări originale, editate în limbile ro
mână Și ale naționalităților conlocui
toare. precum și traduceri din alte 
literaturi întâlniri ale cititorilor cu 
scriitori și editori, lansări de noi vo
lume, dezbateri privind producția ro
mânească de carte vor întregi progra
mul acestei manifestări. Comitetele 
județene de cultură și educație so-

cârtii românești
9 9

cialistă vor organiza consfătuiri și 
simpozioane în rețeaua de biblioteci ; 
Comitetul uniunii sindicatelor din 
presă, poligrafie, edituri și Centrala 
editorială vor organiza o conferință 
a librarilor ; la așezăminte culturale 
și cluburi vor fi programate montaje 
literar-muzicale, recitaluri de poezie 
patriotică, spectacole de teatru scurt; 
se vor intensifica acțiunile de difu
zare a cărții la locul de muncă ; se 
va organiza un mare număr de stan
duri stradale și expoziții în aer li
ber.

„Decada" va fi Inaugurată în Ca
pitală, la librăria „Mihaii Sadovea- 
nu“, tn București vor avea loc „zile" 
ale editurilor politică. Academiei, 
„Minerva", „Eminescu". „Albatros", 
„Kriterion", tehnică, științifică si en
ciclopedică. militară.

(Agerpres)

Din noua arhitectonica a Slatinei Foto : S. Cristian

t V
PROGRAMUL 1

10,00 O viața pentru • Idee: Ștefan 
procopiu.

10.30 Telecinemateca,
11,50 Telex. 
11.55 Muzică românească de cameră.
12.45 Ferestre deschise spre lume.
13.45 Semnificația unui nume: Oțelul 

roșu.
14,10 vîrstele peliculei.

■ ■■■■■
Programul privind producția și 

desfacerea către populație a bunu
rilor de consum in perioada 1976— 
1980. elaborat din inițiativa și sub di
recta îndrumare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este menit să contribuie 
la ridicarea nivelului de trai, la Îm
bunătățirea continuă a aprovizionă
rii oamenilor muncii. Tnscriindu-se 
pe linia înfăptuirii acestor sarcini. 
Decretul Consiliului de Stat de înfiin
țare a Consiliului național și a co
misiilor județene de coordonare a 
producției bunurilor de larg consum 
creează cadrul legislativ și organiza
toric corespunzător pentru îndruma
rea unitară a activității de producție 
și desfacere către populație a bunu
rilor de consum, pentru satisfacerea 
In mai bune condiții a cerințelor oa
menilor muncii, pe baza dezvoltării 
în ritm susținut a economiei și creș
terii venitului national.

Constituirea In județul Timiș — sub 
directa îndrumare a biroului comi
tetului județean de partid — a co
misiei județene de coordonare a pro
ducției și desfacerii bunurilor de larg 
consum a prilejuit o temeinică ana
liză a realizărilor obținute în cincina
lul trecut, precum și în perioada care 
a trecut din acest an, in privința dez
voltării și modernizării producției bu
nurilor de consum, lărgirii gamei sort 
timentale și ridicării continue a ca
lității produselor. Analiza efectuată a 
reliefat rezultatele pozitive obținute 
pină în prezent în cele peste 50 da 
unități economice din județul Timiș 
producătoare de bunuri de larg con
sum, preocuparea colectivelor de 
muncitori și specialiști pentru asimi
larea de produse noi. cu parametrii 
tehnico-calitativi ridicați, pentru va
lorificarea superioară a materiilor 
prime și a materialelor, în primul 
rînd a celor indigene. O dovadă eloc
ventă este faptul că in opt luni din 
acest prim an al cincinalului revolu
ției tehnico-științifice s-au realizat, 
peste prevederi, produse destinate 
fondului pieței tn valoare de peste 
300 milioane Iei. In aceeași perioadă 
au fost create și asimilate în pro
ducție peste 800 articole și sortimente 
noi — textile, confecții, încălțăminte, 
mobilă, preparate din carne, produse 
lactate, dulciuri și alte produse —

15,05 Caleidoscop cultural-artistic.
15.45 Fotbal: Progresul — A.S.A. Tg. 

Mureș. Transmisiune directă de 
la Stadionul „23 August- din Ca
pitală.

17,40 Club T: „La trecutu-ți mare, mare 
viitor-,

18.45 Reportaj TȘV: Zece oameni împo
triva muntelui.

19,05 Eroi îndrăgiți de copil: Heidl.
19,30 Telejurnal.
20,00 Fată In față.
20.15 Teleenciclopedla.
21,05 Film serial: Dosarele Rockford.
21.55 24 de ore.
22.15 Portativ vesel. Emisiune muzical- 

dlstractivă.

BREVIAR
• Prezentarea evoluției gravu

rilor Ukiyoe — unul din cele 
mai originale genuri de artă 
plastică japoneză — începînd 
din secolul XVII și pînă în se
colul XX este scopul prim măr
turisit de Expoziția de la Mu
zeul de artă al republicii. In 
sălile de la etajul III pot fi ad
mirate lucrările unor binecunos- 
cutl maestri ai genului precum : 
Moronobu, Kiyonaga, Utamaro, 
Hokusai etc.

• Rezultatele bogatei activi
tăți desfășurate de Asociația ar-

PLASTIC
tiștilor plastici amatori pot fi 
urmărite de-a lungul celor pa
tru expoziții deschise in aceste 
zile în Capitală. în pavilioane
le A si B din Parcul Herăstrău 
sint reunite lucrări realizate în 
taberele de creație de la Cimpu- 
lung si comuna Rod — Si
biu. O miniexpozitie de pic
tură și sculptură a fost orga
nizată la Casa universitarilor 
(str. Dionlsie Lupu). iar două 
expoziții personale pot fi vizi
tate în sala C.A.R. (bd. Dimi
trov) și la biblioteca „Dobro- 
geanu-Gherea".

De la C.E. C.
Casa de Economii și Consem- 

națiuni aduce la cunoștința ce
lor interesați că unitățile C.E.C. 
din întreaga țară primesc pină 
la 30 septembrie a.c. inclusiv 
depuneri pe librete de economii 
cu dobîndă și ciștiguri in auto
turisme și librete de economii 
pentru turism, in vederea parti
cipării la tragerea la sorți pen
tru trimestrul IV 1976.

De asemenea, pînă la 30 sep
tembrie inclusiv se emit librete 
de economii pentru construirea 
de locuințe și librete de econo
mii cu ciștiguri in materiale de 
construcție, care asigură titula
rilor dreptul de a participa la 
tragerile la sorți pentru trimes
trul IV 1976.

toate purtînd amprenta unei calități 
superioare.

Pornind de la numărul și structura 
unităților producătoare de bunuri de 
consum din județul Timiș, In com
ponența comisiei județene au fost 
cooptați un număr de 71 membri — 
cadre de conducere din întreprinderi, 
reprezentanți ai unităților coopera
tiste, ai organelor comerciale și in

Intre întreprinderi o constituie urmă
rirea modului în care sînt folosite 
capacitățile de producție, astfel ca 
ponderea activității să revină unită
ților care dispun de condiții ce pot 
asigura o valorificare superioară a 
materiilor prime și a materialelor, o 
creștere substanțială a productivității 
muncii. Avem in vedere, in acest 
sens, specializarea și orientarea pro

B B B B B B
Comisia noastră se ocupă, de ase

menea. de realizarea și asimilarea 
produselor noi prevăzute în planuri
le tehnice ale întreprinderilor pro
ducătoare. precum si reproiectarea 
celor existente. în acest scop. încă 
în acest an vom efectua două stu
dii in vederea elaborării de măsuri 
pentru diversificarea structurii sorti
mentelor si îmbunătățirea calității

CUM LUCREAZĂ COMISIA JUDEȚEANĂ 
DE COORDONARE A PRODUCȚIEI 

BUNURILOR DE CONSUM
ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

spectoratului pentru controlul calită
ții produselor, delegați ai organizații
lor de masă și obștești, ai sucursalei 
județene a băncii naționale și ai uni
tăților agricole județene. In lumina 
orientărilor date de conducerea par
tidului și a sarcinilor reieșite din 
Programul privind producția și des
facerea bunurilor de consum, comisia 
județeană și-a tntocmit un plan con
cret de acțiune, care vizează. în prin
cipal. asigurarea unei coordonări uni
tare a producției unităților unde se 
realizează bunuri de larg consum, 
sprijinirea acestora in valorificarea 
resurselor locale de materii prime și 
materiale, a forței de muncă, pentru 
ridicarea continuă a calității produc
ției.

O sarcină de mare Importan
tă ce revine comisiei. In cadrul 
acțiunii de adîncire a specializă
rii *i de extindere a cooperării

ducției In unitățile înrudite ca profil 
din subramurile încălțăminte, confec
ții, tricotaje, țesături-filaturi. precum 
și in producția de preparate din car
ne. dulciuri și altele. De asemenea, 
pornind de la faptul că în prezent 
producția de mobilă și alte obiecte 
din lemn se realizează atit In între
prinderi de interes republican, cit și 
in industria locală. în unități ale coo
perației meșteșugărești și de consum, 
și chiar și in unități aparținind con
siliilor populare comunale, in condi
ții eterogene, care nu permit o valo
rificare superioară a masei lemnoase, 
ne-am propus să analizăm, cu spri
jinul Consiliului național de coordo
nare a producției bunurilor de larg 
consum, toate posibilitățile de orien
tare a structurii producției spre acele 
sectoare care asigură o productivitate 
a muncii ridicată, o diversificare mai 
largă și o calitate superioară.

produselor de panificație și paste făi
noase în industria locală, pentru ex
tinderea în cursul acestui cincinal a 
muncii la domiciliu. In același 
timp, sarcinile de plan superi
oare din ultimul trimestru al a- 
cestui an, creșterea exigențelor con
sumatorilor. impun din partea noas
tră o preocupare sporită pentru di
versificarea și înnoirea producției, 
pentru adaptarea operativă a tehno
logiilor de fabricație în vederea atin
gerii unor parametri calitativi supe
riori. De asemenea, comisia județea
nă a stabilit măsuri menite să con
tribuie la realizarea integrală a pia
nului anual, recuperarea restanțelor 
la unele produse la care sarcinile nu 
au fost îndeplinite pînă acum, con
centrarea forțelor pe șantierele de in
vestiții din unitățile producătoare de

B B B B B B B
bunuri de consum pentru punerea in 
funcțiune la termen a capacităților 
respective, aprovizionarea ritmică cu 
materii prime și materiale, orientarea 
operativă a fabricației în consens cu 
necesitățile economiei, cu exigentele 
populației.

Multe din aceste probleme care fi
gurează acum pe agenda de lucru a 
comisiei noastre au fost dezbătute cu 
cadrele de conducere, cu specialiști și 
cu alti factori de răspundere din uni
tățile producătoare de bunuri de con
sum — cu prilejul organizării expo
ziției județene a bunurilor de consum, 
deschisă recent la Timișoara. Cele 50 
de unități timisene producătoare de 
bunuri de consum expun peste 10 000 
de articole și sortimente aflate în 
producția curentă sau propuse a fi 
realizate în cursul actualului cinci
nal. Prin intermediul expoziției, rea
lizăm și un sondaj al preferințelor 
populației, care ne va fi de real aju
tor în acțiunea de diversificare și îm
bunătățire a calității produselor ali
mentare. ca șj a celor de uz gospo
dăresc, precum și in orientarea vii
toare a producției de bunuri de con
sum în județul nostru.

Sub directa îndrumare a comitetu
lui județean de partid, comisia jude
țeană de coordonare a producției și 
desfacerii bunurilor de larg consum, 
subordonîndu-și activitatea sprijinirii 
eforturilor oamenilor muncii timișeni 
— români, germani, maghiari, sîrbi 
și de alte naționalități — pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor pe 
acest an și pe întregul cincinal, va 
acționa cu hotărire și exigență spo
rită în vederea asigurării unei îndru
mări unitare a activității unităților 
producătoare de bunuri de consum 
din județul Timiș, astfel incit apro
vizionarea populației să fie din an 
în an tot mai bună.

Ilie MOROOAN 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
al județului Timiș, 
președinte al comisiei |udețene 
de coordonare a producției 
bunurilor de larg consum
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vizita vicepreședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., V. A. Kirillin

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

In numele poporului vietnamez, al Partidului Celor ce Muncesc din Viet
nam, al Adunării Naționale, al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam și 
al nostru personal, dorim să vă adresăm dumneavoastră personal. Partidului 
Comunist Român. Marii Adunări Naționale, Guvernului Republicii Socialiste 
România și poporului român frate Sincere mulțumiri pentru urările cordiale 
transmise cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam.

De-a_ lungul anilor, solidaritatea, prietenia și cooperarea frățească Intre 
cele două țări ale noastre au cunoscut o dezvoltare favorabilă, in spiritul in
ternaționalismului proletar.

Sintem convinși că. in actuala etapă de edificare a unui Vietnam pașnic, 
Independent, unificat și socialist, poporul vietnamez va beneficia în conti
nuare de sprijinul viguros și ajutorul prețios ale Partidului Comunist Român, 
ale Marii Adunări Naționale, ale guvernului și ale poporului frate al României.

Urăm poporului român să obțină în continuare noi succese în construirea 
socialismului.

Vă rugăm să primiți, tovarăși, cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., tovarășul V. A. 
Kirillin, președintele Comitetului de 
Stat pentru Stiintă și Tehnică, care, 
la invitația guvernului român, se 
află in tara noastră, precum și mem
brii delegației sovietice pe care o 
conduce, au vizitat în cursul zilei de 
vineri institute centrale de cercetări, 
de învățămint superior șl întreprin
deri din Capitală. La Institutul de 
cercetări metalurgice, acad. 
Telikov a prezentat conferința 
lizări ale științei și tehnicii 
tice în domeniul metalurgiei".

A. I.
„Rea- 
sovie-

Cu prilejul vizitei delegației sovie
tice in țara noastră. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Uniunii Sovie
tice la București. B. I. Minakov, a 
oferit, vineri, un cocteil.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului. Ion Ursu. președintele Consi
liului Național pentru Știintă și Teh
nologie. Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor 
oficiale.

ședințele congresului. personalități 
ale lumii medicale și chirurgicale 
prezente la această manifestare ști
ințifică de prestigiu. între care circa 
100 de medici italieni. Au fost pre- 
zenți și profesorii italieni Missiroli, 
Falcinelli șl Vinciguerra. care fac o 
vizită de studiu in 

* 
în 
pe

România.

Capitală lucră- 
tară de medicina

externe, alte persoane

TON DUC THANG
Președintele Republicii Socialiste Vietnam

LE DUAN
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam

FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste Vietnam

Lucrările Conferinței
Lucrările celei de-a X-a Conferin

țe regionale F.A.O. pentru Europa, 
care se desfășoară ta București, au 
continuat vineri cu dezbateri asupra 
Programului Alimentar Mondial — 
P.A.M. — precum și a modului de 
reprezentare a țărilor din Europa in 
Consiliul F.A.O.. in Grupul consul
tativ pentru producție alimentară si 
investiții si în Grupul consultativ 
international pentru cercetare agri
colă.

In intervențiile lor. delegațiile la 
conferință au apreciat contribuția 
importantă a Programului Alimentar 
Mondial în soluționarea unor pro
bleme grave si urgente cu care sînt 
confruntate țările. în primul rînd 
cele în curs de dezvoltare. Delega
ția tării noastre a arătat că Româ
nia consideră că în viitor Progra
mul Alimentar Mondial trebuie să-și

regionale F.A.O, pentru Europa
ce In ce mai mult ac- 
realizarea sau partici- 
la realizarea unor pro-

orienteze din 
tivitatea spre 
parea directă .... 
iecte destinate să contribuie la dez
voltarea economică si socială a tu
turor țărilor In curs de dezvoltare, 
indiferent de sistemul lor social-po
litic sau de regiunea din care fac 
parte, la creșterea producției lor a- 
gricole. fără diminuarea ajutorului 
pentru situații de urgență.

Referitor la reprezentarea țărilor 
europene în Consiliul F.A.O. și în 
grupurile consultative, numeroase de
legații s-au pronunțat pentru o par
ticipare mai echitabilă. în legătură 
cu această problemă, delegația Româ
niei a subliniat că principiul rotației 
trebuie respectat riguros. în interesul 
fiecărei țări și al cooperării mai strîn- 
se a tuturor țărilor.

Lucrările conferinței continuă.

Au început 
rile Consfătuirii . 
muncii, manifestare științifică orga
nizată sub egida Societății de igienă 
și sănătate publică.

★
Ansamblul de cintece și dansuri 

„Rapsodia Oltului" din Slatina si for
mația „Simianca" a întreprinderii de 
osii și boghiuri din Balș au susținut 
spectacole într-o serie de localități 
din R. S. F. Iugoslavia, iar ansamblul 
folcloric „Fluierașul" din Drăgănești- 
Olt a evoluat pe mai multe scene din 
R. P. Bulgaria, iar după cîteva spec
tacole de o înaltă ținută artistică, 
prezentate în R. F. Germania, la in
vitația Fundației F.V.S. din Hamburg, 
prestigiosul ansamblu „Călușul" din 
Scornicești (județul Olt) a fost zilele 
acestea oaspete al mai 
lități din Grecia.

★
de artă 
România

multor loca-

al Republi- 
a fost des-

La Muzeul
cii Socialiste _______ _
chisă vineri o expoziție cu gravuri 
ale artistului Gy Szabo Bela, repre
zentant de seamă al acestui gen în 
țara noastră. Sînt expuse 30 de lu
crări provenind din bogata colecție 
a cabinetului de stampe și desene al 
muzeului, alcătuită în cea mai mare 
parte din donații ale autorului.

* *

Congresul Partidului Comunist din Danemarca
Mesajul de salut adresat de C.C. al P.C.R.
COPENHAGA 24 (Agerpres). — La 

Copenhaga continuă lucrările celui 
de-al XXV-lea Congres al Partidului 
Comunist din Danemarca. Reprezen
tantul P.C.R. la acest congres, tova
rășul Ludovic Fazekas, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. prim-secretar al Comitetului ju
dețean Harghita al P.C.R.. a transmis 
mesajul de salut al C.C. al P.C.R. în 
care se adresează particinanților la 
congres, tuturor militantilor Parti
dului Comunist din Danemarca, un 
cald salut tovărășesc din partea Par
tidului Comunist Român, a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In mesaj este exprimată

satisfacția în legătură cu dezvoltarea 
continuă a raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din 
Danemarca, precum și pentru coope
rarea tot mai fructuoasă politică, e- 
conomică. culturală, tehnico-științifi- 
că și în alte domenii între România 
șl Danemarca, subliniindu-se hotărî- 
rea P.C.R. de a acționa In continuare 
pentru amplificarea și diversificarea 
acestor legături, pentru extinderea 
conlucrării dintre cele două partide, 
dintre România și Danemarca, in in
teresul popoarelor român și danez, 
al cauzei păcii și colaborării în Eu
ropa și in lume.

Conferința Uniunii Interparlamentare
Intervenția reprezentantului țării noastre

MADRID 24 (Agerpres). — La Ma
drid au continuat lucrările celei de-a 
LXIII-a Conferințe a Uniunii Inter
parlamentare.

Luind cuvîntul în cadrul dezbate
rilor generale. Corneliu Mănescu. 
președintele grupului parlamentar 
român, a relevat politica externă ac
tivă a României socialiste, activita
tea susținută a președintelui Nicolae 
Ceaușescu consacrată soluționării pe 
baze echitabile >a problemelor care 
confruntă astăzi omenirea. Abordind 
problema rolului parlamentarilor, ai 
Uniunii Interparlamentare în stimu-

larea procesului de edificare a secu
rității în Europa, de înfăptuire a 
unei noi ordini economice și poli
tice internaționale. în conjugarea 
eforturilor pentru trecerea la mă
suri efective de dezarmare și. în pri
mul rînd. de dezarmare nucleară, 
vorbitorul a subliniat necesitatea de
mocratizării Uniunii Interparlamen
tare. în conformitate cu noile reali
tăți ale vieții internaționale, astfel 
încît activitatea acesteia să răspundă 
pe deplin aspirațiilor de pace, demo
crație și progres ale popoarelor 
lumii.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sînt profund mișcat de mesajul de compasiune trimis de Excelența 
Voastră privind pierderile de vieți omenești și distrugerile cauzate de ploile 
și inundațiile din Pakistan.

In numele guvernului, poporului pakistanez și al meu personal, exprim 
Excelenței Voastre profunda noastră gratitudine pentru solicitudinea si bunele 
dumneavoastră sentimente.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu. ă primit o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările trans
mise ministrului relațiilor externe al 
Republicii Honduras. Roberto Palma 
Galvez, cu prilejul Zilei naționale a 
tării sale.

președintele Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie, dr. Alexan
dru Calomfirescu, prim adjunct al mi
nistrului sănătății și vicepreședinte 
al Consiliului Național al Societății 
de Cruce Roșie, numeroși activiști 
ai acestei organizații. Expoziția va 
rămîne deschisă timp de 10 zile.

A apărut:
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MOZAMBIC Reuniune consacrată pregătirii

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele Republicii Islamice Pakistan

LA C.L.A. BICAZ

Ciment peste plan pentru 2000 apartamente
Harnicul colectiv al Combina

tului de lianți și azbociment din 
Bicaz. autor al valoroasei ini
țiative „Productivitate orară 
maximă cu cheltuieli minime" 
a realizat planul aferent pe cele 
9 luni din acest an cu 10 zile 
mai devreme, producînd peste 
prevederi o cantitate de ciment 
echivalentă cu cea pentru con
struirea suplimentară a 2 000 a- 
partamente convenționale. A- 
cest succes de prestigiu coinci
de și cu realizarea integrală a 
angajamentului anual imbună-

tățit luat în cadrul întrecerii so
cialiste. După cum ne-a spus 
tovarășul inginer Constantin Si- 
mion. director adjunct, al com
binatului. colectivul de muncă 
de aici a aplicat cu succes în 
practică inițiativa amintită, re- 
alizîndu-se importante creșteri 
la indicatorul productivitatea 
muncii. Totodată, s-a înregis
trat o economie de energie e- 
lectrică suficientă pentru func
ționarea neîntreruptă, pe timp 
de peste o lună, a întregului 
combinat. (Ion Manea).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

« și 28 septembrie, tn tară : Vreme in 
general frumoasă șl In Încălzire. Cerul 
va fi variabil, mai mult senin noaptea 
șl dimineața. Unele innorărl se vor 
produce în nord-vestul țării, unde, pe 
alocuri, va ploua slab. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse. 
Intre 2 și 12 grade, izolat mal cobortte 
In primele nopți tn depresiunile din 
estul Transilvaniei, Moldova șl. Izolat, 
In Bărăgan, unde condițiile atmosferi
ca vor fi favorabile producerii bru-

mei. Maximele vor fl cuprinse între 
16 și 26 de grade, local mai ridicate. 
Local, ceață, tn București : Vreme tn 
general frumoasă și în încălzire, 
variabil. Vînt slab. Temperatura, 
variabilă.

LOTO

Cer 
ușor

dinNumerele extrase 1a tragerea
24 septembrie 1976

Extragerea I : 66 51 69 71 2 37 
63 68 31

Extragerea a Il-a : 4 55 29 23 56 
87 41 58 39

„Crucea Roșie* în spriji
nul ocrotirii sănătății — 
este tema expoziției deschise ieri in 
casa corpului didactic a municipiu
lui București. La vernisaj au fost de 
față general-colonel Mihai Burcă,

Cu prilejul Congresului 
latin de reumatologie, am* 
basadorul Italiei 1a București, E. M. 
Bolasco, a oferit o recepție. Au par
ticipat Nicolae Nicolaescu. ministrul 
sănătății, prof. Victor Ciobanu, pre-

Din sumar : Atingerea . parametri
lor proiectați — intre prevederi și 
realizări ; Coordonate ale realizării 
planului de producție ; Lemnul, o 
mare bogăție. Cum o utilizăm 7 ; 
Producția — domeniul unei largi coo
perări internaționale a României ; 
Ce-a de-a X-a Conferință regională 
F.A.O. pentru Europa — Exigențe 
ale cooperării intereuropene in do
meniul agriculturii.

Congresului
MAPUTO 24 (Agerpres). — La 

Maputo a avut loc o ședință comună 
a Comitetului Central și a Comitetu
lui Executiv al Frontului de Elibe
rare din Mozambic (FRELIMO). la 
care au luat parte guvernatorii pro
vinciilor și responsabili în domeniul 
activității ideologice. Participanții au 
examinat probleme legate de pregăti
rea Congresului al IlI-lea al 
FRELIMO. care se va desfășura 
în luna decembrie a.c.

Luind cuvîntul. Samora Moises 
Machel, președintele FRELIMO.

FRELIMO
președintele Republicii Mozambic. a 
subliniat că lucrările apropiatului 
congres, primul după proclamarea 
independenței Mozambicului, va fi 
un eveniment Istoric deosebit de 
important In viața țării.

A fost aprobată componenta comi
siilor pentru pregătirea documentelor 
congresului și a fost adoptată hotărî- 
rea de a se organiza. în luna octom
brie. în lntîmpinarea congresului, un 
seminar național cu participarea con
ducătorilor organizațiilor de partid <1 
ai organizațiilor sociale de masă.

t $

IAȘI: Prezență activă pe piața Internă și externă
Lucrătorii industriei locale 

Ieșene sînt producători a peste 
600 de articole de larg consum, 
între care menționăm pe cele de 
uz casnic, de uz semiindustrial 
ș< industrial, care dețin ponde
rea în unitățile respective Ie
șene. O intensă activitate desfă
șoară industria locală a județu
lui Iași și în domeniul prestă
rilor de servicii către populație, 
unitățile sale dispun în mediul 
urban de 95 unități de repara
ții. confecții și alte prestări. 27 
centre de umplut sifoane. des
facerea băuturilor răcoritoare, 
19 centre de primit haine pen
tru spălătorie chimică ș a. Pres
tațiile din mediul rural sînt 
efectuate prin 82 mori sătești, 
coordonate direct de fabricile 
mixte din Pașcani și Iași. In
dustria locală are și un sector 
de cooperare cu industria repu
blicană care realizează un 
mare număr de repere, ansam- 
ble și piese 
tal, cauciuc

Produsele 
sînt căutate

de schimb din me- 
și mase plastice.

industriei locale 
și de beneficiarii

externi. Printre acestea se nu
mără și împletiturile din nuiele 
de răchită cu și fără coajă, 
mese, scaune, coșuri etc. reali
zate de fabrica mixtă din Paș
cani. Această unitate a lndus- 
riei locale pășcănene are o largă 
activitate și în domeniile con
strucțiilor de mobilă de bucătărie 
din lemn, a confecțiilor metalice 
și al prelucrării unor utilaje și 
instalații industriale prin coope
rare Cu întreprinderile republi
cane. De asemenea, răspunde 
tot mai mult la cerințele con
structorilor. asigurînd materiale 
de balastieră, prefabricate din 
beton simplu și armat.

Spiritul creator este o pre
zență permanentă in toate uni
tățile industriei locale din jude
țul Iași, concretizat in tot mal 
multe produse noi. Numai in a- 
cest an s-a omologat un număr 
de 60 de produse noi. între care 
o pondere însemnată o dețin 
produsele 
cație și 
Corcaci).

alimentare de panifi- 
patiserie. (Manole

■o»
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AZI $1 MÎINE LA FOTBAL
în Capitală — trei meciuri

In campionatul diviziei A la fotbal 
azi au loc patru partide. Pe stadionul 
„23 August" din Capitală, de ta ora 

Pro-14.45, un interesant cuplaj : 
greșul — A.S.A. Tg. Mureș și Spor
tul studențesc — Politehnica Timi
soara. Stadionul „Steaua" va găzdui, 
la ora 15. partida Steaua — F.C.M. 
Reșița. Cel 
Hunedoara : 
namo.

Posturile
transmite aspecte de ta toate jocu-

rile. Transmisia se va efectua pe pro
gramul I. în jurul orei 16,15.

Celelalte meciuri vor avea 
ne : F.C. Argeș — F.C.M. 
U.T.A. — Jiul. Politehnica 
S.C. Bacău. F.C. Bihor 
stanța. Universitatea Craiova — Ra
pid.

loc mîi- 
Galați, 

Iași — 
F.C. Con-

de-al patrulea meci, la
F.C. Corvinul — Di-

noastre de radio vor

ÎN
miine, peste 100 de spor- 
țări vor participa, în sala 
Floreasca din Capitală, la

★

e Pentru prima oară, echipa cana
diană cistigă campionatul de fotbal 
ai Americii de Nord. Este vorba de 
..Toronto Metros", care a întrecut cu 
3—0 formația Minnesota (S.U.A.).

Actualitatea la carting
Participanții la ultima etapă • 

campionatului național de carting 
(peste 120 de sportivi) se află, de 
ieri. 1a Cluj-Napoca. După antrena
mentele făcute în cursul zilei, azi și 
mîine ei își vor disputa întîietatea 
în cursele oropriu-zise. pe pista car- 
todromului din cartierul Gheorghienî. 
Competiția cuprinde patru probe, pe 
ciasa de cilindree (50. 125 și 175 cmc), 
pentru juniori și seniori. Tn prima 
zi se desfășoară manșele de califi
care. pentru ca apoi, duminică di
mineața. să aibă loc manșele finale, 
cu cite 12 concurenți 1a fiecare 
probă.

Cu real interes este așteptată »i 
cursa rezervată pionierilor (pe carturi 
de 50 cmc).

CÎTEVA RÎNDURI

Din cronica edilitar- 
gospodărească

• BILANȚUL CONSTRUCTORI
LOR ARGEȘENI. De ta începutul 
anului, harnicii constructori arge
șeni au realizat un important vo
lum de investiții. Numai ta Pitești, 
ei au predat „la cheie" 1 000 
apartamente în cartierele 
și Banatului, o școală cu 
de clasă pe strada Horia. 
și Crișan. 1 000 de locuri 
mine pentru nefamiliști. un 
taurant și o braserie în complexul 
comercial „Fortuna". (Gh. Cîrstea).

• AN NOU ÎN CASA NOUA. In 
acest nou an de învătămînt. re
țeaua de scoli, internate și atelie- 
re-școală s-a mărit simțitor in ju
dețul Iași. Din fondurile statului 
»-au construit si dat în folosință o 
școală cu 16 săli de clasă și alta 
cu 8 săli de clasă în municipiul 
Iași. în același timp, mai sînt gata 
o sală de gimnastică la Liceul pe
dagogic si un internat cu 300 de 
locuri și o cantină cu I 500 
locuri la Liceul de construcții din 
Iași și cite un atelier-scoală la 
Hîrlău si Răducăneni. Scoli noi 
s-au construit si în satele județu
lui cu fonduri din contribuția ce
tățenilor și cu sprijin de la stat : 
8 săli de clasă ta Chișcăreni. co
muna Sipote. 4 săli de clasă la 
Lungani, comuna Voinești, 3 săli de 
clasă ta Cărbunari, comuna Graj
duri. 4 săli de clasă la Fîntînele- 
Pașcani și in alte localități. Pentru 
realizarea acestor obiective cetățe
nii au efectuat lucrări prin muncă 
patriotică în valoare de peste 3 mi
lioane lei. (Manole Corcaci).

• SE MODERNIZEAZĂ -----
MURILE DIN JUDEȚUL 
în județul Alba, in ultimii 
s-au întreprins ample acțiuni 
modernizare a șoselelor, pe 
sura intensificării traficului 
tier. De asemenea, pe principalele 
artere au fost construite poduri 
noi. moderne peste diverse cursuri 
de ape. locuri în care circulația se 
desfășura anevoie. De curînd. ase
menea poduri, construite din be
ton. au fost date în folosință în 
orașul Sebeș, peste rîul cu același 
nume, și 1a intrarea în orașul Blaj, 
peste Tirnava Mică. (Ștefan Di- 
nică).

• PRIN MUNCA PATRIOTICA 
A GALATENILOR. De la începu
tul anului și oină în prezent cetă
țenii din municipiile, orașele si 
comunele județului au efectuat lu
crări de muncă voluntar-patriotică 
în valoare de peste 225 milioane 
lei. ceea ce înseamnă construirea 
a 58 500 mp trotuare și străzi, a- 
menajarea si Întreținerea de spatii 
șl zone verzi pe o suprafață de 
peste 1 200 ha. plantarea a 558 000 
pomi fructiferi, arbori și arbuști, 
lucrări de îndiguire realizate pe o 
lungime de 13 km. taluzări si con
solidări de maluri pe 546 000 mp, 
amenajarea a 57 baze sportive și 
terenuri de joacă pentru copii etc. 
(Dan Plăeșu).

Informații utile de sezon

de
Găvana 

22 săli 
Cloșca 

în ca
res-

DRU- 
ALBA. 

ani 
de 

mă- 
ru-

• Aprovizionarea populației din Capitală cu produse petroliere. 
Centrala de specialitate PECO ne informează că se va mări cu incă 
80 numărul unităților de desfacere O altă măsură pentru sezonul rece : 
de la 1 octombrie, toate unitățile vor funcționa cu program prelungit 
(7—20).

• în sprijinul gospodinelor. întreprinderile comerciale bucureștene 
ne anunță că au luat măsuri ca rețeaua de unltăti să dispună de toate 
cele necesare gospodinelor pentru prepararea conservelor. In majo
ritatea piețelor din Capitală — Obor. Unirii. Amzei, Progresul. 23 Au
gust și altele — există puncte care vînd sfoară, borcane, capsule gela
tinoase. celofan.

ÎN ACEST AN:

De
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința celor 
interesați că, ta finele lunii 
septembrie 1976, va avea loc, in 
studioul televiziunii, tragerea de 
amortizare lunară, obișnuită, a 
asigurărilor mixte de viață.

Cu acest prilej se va organiza 
si o tragere de amortizare spe
cială, la care se vor extrage 
5 combinații de litere.

La cele două trageri de amor
tizare la\ care se vor extrage 
13 combinații de litere participă 
toate asigurările mixte de viață 
pentru care ratele de primă sînt 
achitate la zi.

La ultima tragere de amorti
zare similară s-a plătit asigura- 
ților peste un milion de lei.

® Azi și 
tivi din 12 
Sporturilor 
cea de-a 5-a ediție a campionatelor 
internaționale de judo ale României. 
Azi — două reuniuni (de la ora 9, 
și de la ora 16.30), iar miine — o 
reuniune (de la ora 10).

o Turneul internațional de tenis 
de la Los Angeles a continuat cu ul
timele partide din turul II al probei 
de simplu bărbați. Ilie Năstase l-a 
eliminat în două seturi (6—1, 6—2), 
pe americanul Tom Gullikson. iar 
favoritul nr. 1 ai concursului. Jimmy 
Connors (S.U.A.). a dispus cu 6—1, 
7—6 de australianul Geoff Masters. 
Tinărul tenisman englez John Lloyd 
a obținut o surprinzătoare victorie 
(1—6. 6—2. 7—6) în fața americanu
lui Roscoe Tanner.

• La Lisabona, Portugalia — Mo
naco 0—2, după prima zi a meciului 
contînd pentru „Cupa Davis' 
ția 1976—1977. (Bernard ~ 
Jose Vilela 0—6, 
Louis Borfiga 
6—4, 6—3).

6—2,
— Sergio

i“ — edi- 
Baleret — 
6—3. 6-3 ; 
Cruz 6—2,

Peste o jumătate de milion
la odihnă pe litoralde oameni ai muncii

Peste cîteva zile se va încheia. 
In stațiunile de pe litoral, sezonul 
turistic estival. După cum sintem 
informați, circa 560 000 oameni ai 
muncii din tara noastră, trimiși 
prin sindicate. O.J.T.. Ministerul 
Muncii. U.N.C.A.P.. au beneficiat 
anul acesta de bilete de odihnă si 
tratament. Este o cifră care, prin 
proporțiile ei. vorbește despre grija 
șl atenția ce se acordă sănătății, 
recuperării eforturilor depuse de 
oamenii muncii în producție.

Aflăm, de asemenea, că sfirșitul

sezonului pe litoral înseamnă de 
fapt... începutul unui nou sezon. 
Astfel, pe timpul iernii hote
lurile și bazele de cură bal
neară cu încălzire centrală sînt 
pregătite să primească la odihnă 
și tratament circa 7 000 de oameni 
pe serie. Stațiunile care dispun de 
baze pentru sezonul rece sînt : 
Mamaia. Eforie Nord. Neptun și 
Mangalia-oraș.

CI. PRIESCU

Inițiative aplicate... anapoda
în ultimul timp, pe 

numeroase artere co
merciale din Capitală 
au apărut o serie de 
chioșcuri și tonete 
care alcătuiesc — in 
limbajul de speciali
tate — comerțul stra
dal. Preocuparea și 
perseverenta edililor 
pe această linie sînt 
demne de remarcat 
Se creează astfel con
diții pentru o mai bună 
servire a publicului 
cumpărător, iar uni
tățile „clasice" sînt 
descongestionate de o 
serie de mărfuri de 
maximă solicitare.

Apreciind rezultatele 
bune de pînă acum 
în extinderea comer
țului stradal din Ca
pitală. supunem aten
ției forurilor în drept 
două observații. în 
primul rind. este vor
ba de amplasarea uni
tăților. In mod firesc, 
noile puncte ale co
merțului stradal s-ar 
fi cuvenit să fie am
plasate. cu prioritate, 
în zonele în care. în 
prezent, rețeaua de 
desfacere este insufi
cientă. adică in noile 
cartiere. Or. ce se 
constată 7 Majoritatea

noilor chioșcuri au 
fost postate exact 
acolo unde rețeaua 
este deja suprasatura
tă — în centrul ora
șului. Desigur, si pe 
marile bulevarde cen
trale sînt necesare a- 
semenea chioșcuri și 
tonete. dar de ce în 
primul rînd pe aseme
nea artere ?

In al doilea rînd. 
este de semnalat mo
dul neinspirat în care 
au fost profilate unele 
din aceste puncte ale 
comerțului stradal. 
Cele trei chioșcuri din 
fata pasajului Sf. 
Gheorghe (de lingă 
Farmacia nr. 19). de 
exemplu, deși aparțin 
de firme diferite, vînd 
aceleași produse : bis
cuiți. covrigi. țigări. 
Tn Piața Română — 
la fel. Or. rostul aces
tor chioșcuri — fie că 
au sau nu aceeași fir
mă 
acela

este tocmai 
de a oferi o 

gamă diversă de pro
duse. iar cele patro
nate de întreprinderile 
de alimentație publică 
să asigure. în princi
pal. gustări si prepa
rate reci pentru cum-

părătorul aflat în tre
cere.

Un exemplu de pro
filare 
toare a 
desfacere îl 
noua arteră 
comerciale 
stătătoare 
recent pe Calea 
robanti. 
blocurilor. Aici au fost 
organizate, pe o por
țiune de cîteva sute 
de metri. 3 florării. 2 
ateliere de marochină- 
rie. 2 unități de deco- 
ratiunl si articole de 
amintiri (cu mult pes
te necesarul cetățeni
lor din cartier), cen
tru ca. în același pe
rimetru. să nu existe 
nici un magazin de 
încălțăminte, nici un 
magazin de dulciuri si 
produse zaharoase 
(vechea unitate a fost 
desființată, fiind trans
formată 
nici un

. tică Si 
suri...

Sînt cîteva consta
tări oe care le expe
diem pe adresa foru
rilor în drept
Mlhal IONESCU

necorespunză- 
spatiilor de 

oferă si 
cu unități 
de sine 
înființate 

Do- 
la parterul

în ...florărie) 
atelier de op- 
rebarat cea-

Apărută recent în 
Franța, cartea „DO
SARELE NEGRE ALE 
SINUCIDERII". de De
nis Langlois, avocat 
al baroului din Paris, 
fost consilier juridic 
al Ligii Drepturilor 
Omului, adună in file
le sale zeci și zeci te 
cazuri, ... 
ultimii ani, de oameni 
care și-au pus capăt 
zilelor. Relatate sobru, 
concis, ele dezvăluie 
tot atîtea drame uma
ne și aruncă o lu
mină crudă asupra 
societății capitaliste. 
Citind o statistică a 
Institutului Național 
al Sănătății și Cerce
tării Medicale, autorul 
relevă că cele mai 
multe sinucideri se 
înregistrează în rîndu- 
rile salariatilor agri
coli și muncitorilor, 
după care urmează 
funcționarii și pensio
narii, în vreme ce 
cadrele superioare și 
profesiile liberale fi
gurează doar la sfîr- 
șitul listei. Pe de altă 
parte, și vîrsta celor 
ce recurg la acest gest 
disperat confirmă ca
racterul social al sinu
ciderii. Mai ales tine
rii și oamenii în 
virstă încearcă să-și 
pună capăt vieții. „Or, 
tocmai aceștia sînt cei 
pe care societatea 
noastră îi respinge — 
scrie Langlois Pe unit 
pentru că nu s-au in
tegrat încă in aparatul 
de producție pe cei
lalți — pentru că nu 
mat produc nimic" 
Studiile specialiștilor 
demonstrează, de ase
menea. că numărul 
sinuciderilor crește în 
momentul crizelor e- 
conomice mai ales In

petrecute în

socio-profe-categoriile
sionale cele mai afec
tate. „Astăzi : 
rit muncitori 
plantați dintr-o 
giune in alta, 
și micii 
notează 
săracii 
in fata 
lează cu opulentă 
gătii"

Dar lată cîteva 
zuri evocate de autor.

jotne- 
trans- 

re- 
tăranit 

negustori — 
autorul. Adică 
dintotdeauna, 

cărora se eta- 
bo-
ca-

unde s-apeste tot
prezentat I s-a răspuns 
că 30—35 de ani era 
vîrsta maximă. (...) In 
disperare de cauză, a 
cerut un post de sala
hor sau de curier, în 
sfîrșit, orice. I s-a rîs 
în nas. Pînă cînd, în- 
tr-o zi. n-a mai avut 
curajul să se întoarcă 
la Mureaux și să con
tinue să mintă. A ră
tăcit două zile, singur

în meciul Italia — Australia (se
mifinalele interzonale ale ..Cupei Da
vis"). tot după prima zi. scorul este 
egal : 1—1. (Barazzutti l-a învins cu 
7—5, 6—1. 6—4 pe Newcombe. 
Alexander cu 7—5. 6—3. 6—4 pe 
natta).

iar 
Pa-

box• La Ostrava. în turneul de 
„Memorialul V. Prohaska". pugilistul 
român de categoria muscă, Niță 
Robu. l-a întrecut la puncte pe Du
rian (U.R.S.S.).

• La Otepia (U.R.S.S.) funcțio
nează de mai mulți ani o școală spe
cială pentru schiori tineri. în sezo
nul caid pregătirile făcîndu-se pe 
schiuri cu rotile. Cursa do 15 km de 
la Otepia a revenit în 41’30” lui Fo- 
dor Kolcin. fiul cunoscuțiJor schiori 
sovietici Alevtina și Pavel Kolcin.

e 235,5 km în 28 de ore — iată 
performanța cîștigătorului cursei in
ternaționale de marș de la Roubaix, 
atletul olandez Jean Wos. Dintre cei 
64 de concurenți care au luat star
tul. numai 25 au trecut 
sire.

folosit 1a dregresarea 
caroseriilor 
vopsire.

Timp de 
șese miner ____
închiderea unor gale
rii l-a obligat să caute 
altă muncă. A 
un loc ta uzinele „Peu
geot" din Socheaux, 
dar nu s-a putut obiș
nui niciodată cu con
dițiile și cadențele 
noii munci. In plus.

înainte de
12 ani tu
ia Douai.

găsit

linia de so-

• tn orașul La Valletta, In pri
mul meci pentru „Cupa cupelor" la 
fotbal. Slask Wroclaw (Polonia)— 
Floriana (Malta) 4—1 (1—0).

• Etapa a 8-a a Turului ciclist al 
Bulgariei, disputată pe traseul Sli- 
ven — Kazanlik (177 km), a revenit 
polonezului Ebel, cu timpul de 4 h 
56’48”. Noul lider în clasamentul ge
neral individual este bulgarul Stoikov. 
Fostul lider, cehoslovacul Kalis, este 
acum al doilea, la 4 sec.

• Tn „Cupa campionilor europeni" 
la popice masculin, la Bratislava, Cari 
Zeiss Jena (R. D. Germană) a în
trecut cu scorul de 5037—5028 p.d. 
formația locală Energia.

• Rezultate din ziua a doua • 
turneului internațional feminin de 
handbal de la Odesa : U.R.S.S. — 
R. D. Germană 20-14 (9—5), Unga
ria — Cehoslovacia 21—8 (11—4),
Iugoslavia — U.R.S.S. (junioare) 
18-18 (9-9).

nise pe Coasta 
în speranța că 
de lucru. După 
tămini de căutări za
darnice, și-a amanetat 
verighetele lăsate la 
muntele de pietate..." 

„...Elevă eminentă, 
cu bacalaureatul luat 
la 17 ani. Mireille Bi- 
net căuta un post de 
învățătoare suplini
toare. După multe în
cercări. acceptă ideea

de Azur 
va găsi 

săp-

Un simptom trist și îngrijorător
„Se numea Maurice 

Guerrau Avea 50 de 
ani. Era căsătorit și 
tatăl unei fetițe de 14 
ani. Locuiau în cartie
rul Lucien-Fauvel din 
Mureaux, departamen
tul Yvel i nes. De 20 de 
ani era desenator in
dustrial în aceeași în
treprindere, 
viață simplă, 
ită... Dar, 
octombrie, 
sfărimat.
l-a convocat in biroul 
său și l-a anunțat că 
„întreprinderea a ho- 
tărit să se lipsească 
de serviciile lui” Ca 
in fiecare seară, 
întors acasă, dar 
spus
Luni s-a sculat ca de 
obicei, la 6 fără un 
sfert. Toată ziua șl-a 
petrecut-o consultînd. 
febril, micile anunțuri. 
Se căutau cîțiva dese
natori industriali, dar

în Paris, încercînd cu 
disperare să priceapă 
de ce la vîrsta de 50 de 
ani nirbeni nu mai 
avea nevoie 
Și-a procurat o
de vinătoare și.
23 noiembrie. în 

îndreptat 
Saint-Lazare. A 
la toaletă, 

într-o 
băgat in

de el. 
armă 

luni 
zori, 
spre

veniturile sale 
seră cu mult și 
reușea să acopere 
voile familiei".

„...La intrarea

scăzu- 
nu 

ne-

Ducea o 
obișnu- 

vineri 30 
totul s-a 
Directorul

s-a 
n-a 

nimic soției

s-a 
gara 
intrat 
închis 
Și— a 
metalul rece al țevii".

....Este ora 18.30 
Pauza de gustare pen
tru schimbul de seară. 
Muncitorii au părăsit 
benzile de montaj, in 
drum spre cantină de
odată. cineva strigă : 
„Arde 1a banda de 
decupaj". Abia după 
ce au stins focul oa
menii și-au dat seama 
că ceea ce ardea era 
un om : Serge Lhui- 
liier, 35 ani. tată a 7 
copii. Se stropise cu 
un produs inflamabil.

s-a 
cabină 

gură

via
ductului peste Var. a- 
colo unde rapidul Mi- 
lano-Avignon atinge 
130 km Ia oră. e găsit 
un trup sfirtecat. In 
buzunarele victimei o 
scrisoare : „Ceea ce 
fac e, desigur, o lași
tate. Cer iertare celor 
pe care îi fac să su
fere, dar nu «lai pot 
să-mi aud copiii spu- 
nindu-mi : „Mi-e foa
me”. în încheiere, 
scrie : „Las trupul 
meu medicinii. Fie ca 
măcar resturile mele 
să slujească la ceva".

Ancheta stabilește 
că e vorba de Jean 
Joubin, născut 1a 2 
martie 1934, 1a Paris, 
tată a doi copii în 
vîrstă de 5 și 7 ani. De 
meserie bucătar, ve-

unei munci adminis
trative. Participă la 
numeroase concursuri 
de angajare la Rouen 
și Caen. dar pentru 
cîteva locuri sînt sute 
de candidați, din care 
unii cu studii superi
oare. Mireille se 
descurajează din zi în 
zi. Părinții săi au în 
grijă încă doi băieți, 
elevi la colegiul din 
Yvetot. Cînd. tn ianu
arie 1975, se anunța 
concurs la poșta din 
Rouen. Mireille se în
scrie și începe să în
vețe pe rupte. Dar. 
pe măsură ce trec zi
lele. iși dă seama că 
n-are șanse, că exa
menul va Însemna o 
nouă decepție. în di
mineața concursului 
se scoală la ora 5, dar 
în loc să 
Rouen se 
către iazul 
Spre seară.

fandril din Andelys tî 
găsesc trupul la 25 de 
metri adîncime, o 
scrisoare încă lizibilă 
cade din buzunar : 
„La 19 ani, incă nu 
am de lucru și nu 
vreau să rămîn pova
ra părinților".

Asemenea fapte sînt 
mai elocvente decit 
orice comentariu. în 
fața dramatismului 
lor, frazele devin a- 
proape inutile.

La capătul anchetei 
sale, autorul citează 
formula lapidară a po
etului Paul Valâry : 
„Sinuciderea este ab
senta celorlalți". Dar, 
transpunînd această 
definiție in contextul 
actual, autorul adau
gă : „Societatea noas
tră, întemeiată ex
clusiv pe căutarea 
profitului, este fără 
milă fată de cei slabi, 
de inadaptati si izo
lați Recrudescen
ta actuală a mort it 
voluntare este indiciul 
unei crize profunde a 
societății. Dacă tot 
mai multi oameni re
fuză să trăiască in co
lectivitate, înseamnă 
că ea este serios bol
navă".

Care e soluția 7 — 
se întreabă autorul. „O 
societate mai justă, 
mai liberă, mai fră
țească. pur și simplu, 
mai umană", răspunde 
el. încheind : „aștep- 
tind. trebuie să lup
tăm pentru această 
viată mat hună, dar 
fără să lăsăm în drum 
cadavrele celor asasi
nați de societate".

plece la 
îndreaptă 

Val-â-Leu. 
cînd sca

Paul
DIACONESCU

Paris
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Sesiunea Comisiei mixte
româno-algeriene

Semnarea unui nou acord comercial pe termen lung
ALGER 24 Corespondentul Ager- 

pres transmite : La Alger a avut loc 
cea de-a treia sesiune a Comisiei 
mixte româno-algeriene pentru dez
voltarea relațiilor comerciale și coo
perării economice, științifice și teh
nice. Delegația română a fost con
dusă de Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, iar delegația algeriană 
de Layachi Yaker, ministrul comer
țului.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat în 
conformitate cu orientările și directi
vele comune ale președinților Nicolae 
Ceaușescu și Houari Boumediene.

Cele două părți au examinat evo
luția relațiilor comerciale între Româ
nia și Algeria și au constatat cu sa
tisfacție progresele substanțiale înre
gistrate în acest domeniu. In scopul 
promovării unei creșteri accelerate și 
unei diversificări a comerțului între 
cele două țări, pe baza principiului 
avantajului reciproc, președinții celor 
două părți au semnat un nou acord 
comercial pe termen lung, valabil 
pentru perioada 1977—1979. Totodată, 
părțile au fixat ca obiectiv, pentru 
anul 1977, un volum global de schim
buri de 250 milioane de dolari și au 
semnat, în acest scop, un protocol 
adițional de mărfuri, valabil de la 1 
ianuarie la 31 decembrie 1977.

Comisia mixtă a acordat o atenția 
deosebită dezvoltării cooperării eco
nomice între cele două țări. în acest 
domeniu, cele două părți au identi
ficat noi perspective de cooperare, 
îndeosebi în sectoarele agricol, hi
draulic, geologic, minier, petrolier, 
chimie și al construcțiilor mecanice

și au stabilit un program comun de 
lucru în această direcție. Comisia a 
constatat, de asemenea, rezultatele 
pozitive obținute în domeniul coope
rării științifice și tehnice și a exa
minat posibilități în vederea lărgirii 
și stimulării acesteia.

Părțile au exprimat profunda lor 
satisfacție pentru rezultatele remar
cabile ale celei de-a treia sesiuni a 
comisiei mixte, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă. Totoda
tă. ele au apreciat pozitiv colaborarea 
lor pe plan internațional, în vederea 
instaurării unei noi ordini economice 
și politice în lume, exprimînd hotă- 
rîrea de a acționa, în continuare, 
pentru întărirea cooperării internațio
nale pe baza egalității și dreptății, 
potrivit aspirațiilor legitime de inde
pendență, progres și pace ale tuturor 
popoarelor lumii.

La încheierea lucrărilor comisiei, 
tovarășii Ion Pățan și Layachi Ya
ker au semnat protocolul sesiunii, 
în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, ei au exprimat convingerea că 
sesiunea va da un și mai mare im
puls dezvoltării și diversificării 
schimburilor comerciale bilaterale, 
cooperării economice și colaborării pe 
multiple planuri dintre România și 
Algeria, în interesul reciproc al celor 
două țări și popoare prietene, al cau
zei înțelegerii și păcii internaționale.

★
Cu prilejul prezenței sale la Alger, 

tovarășul ion Pățan a avut convorbiri 
cu conducătorii mai multor ministere 
economice și a vizitat obiective eco
nomice și sociale din regiunile Alger 
și Oran.

PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ISTORIA

MARELUI ORAȘ SUD-AFRICAN 

Puternice manifestații antiapartheid 
in centrul Johannesburgului

O Intervenția brutală a poliției ® 400 de arestări ® Extinderea 
demonstrațiilor la Alexandra • Problema apartheidului avan
sată spre dezbatere în plenara Adunării Generale a O.N.U.

Pentru prima dată în istoria orașu
lui sud-african Johannesburg, in cen
trul marii metropole, unde iși au se
diul principalele cercuri de afaceri, 
au avut loc puternice manifestații 
ale populației africane împotriva po
liticii de apartheid. Apariția mani- 
festanților in Gondstad — orașul au
rului, cum este numită marea me
tropolă în limba afrikaans — a con
stituit o surpriză totală pentru locui
torii albi ai cartierului central, trans
mite A.F.P. Incercind să-i reducă la 
tăcere pe manifestanți, în cea mai 
mare parte veniți din Soweto, po
liția a deschis focul. Totodată au fost 
operate 400 de arestări din rîndul 
participanților la demonstrație. Prin
tre arestați se află și cinci ziariști și 
fotoreporteri africani care lucrează 
pentru ziarul „World", citit de lo
cuitorii africani din regiunea Johan
nesburg. Autoritățile nu au comuni
cat dacă deschiderea focului a pro
vocat victime.

In vecinătatea Johannesburgului, la 
Alexandra, au avut loc, de asemenea,

manifestații ale populației africane. 
Și aici polițiștii au intervenit, des- 
chizînd focul împotriva participanți
lor.

La puternicele manifestații anti- 
apartheid ale populației africane s-au 
alăturat in ultimele zile cei aproxi
mativ două milioane de metiși.

★
Datorită izolării tot mai accentuate 

a Africii de Sud pe plan mondial, in
clusiv in domeniul sportului, exclu
derii R.S.A. din competițiile sportive, 
autoritățile de la Pretoria au fost ne
voite să permită formarea, in anu
mite cazuri, de echipe multirasiale 
care să reprezinte R.S.A. în competi
țiile sportive internaționale. Noua 
politică menține insă separarea clu
burilor sportive constituite pe criterii 
rasiale.

★

In cadrul dezbaterilor de la O.N.U., 
politica de apartheid va fi analizată 
pentru prima dată în plenara Adună
rii Generale și nu în Comitetul poli
tic special, cum s-a făcut pînă acum.

Secretarul general 
al P.A.I.G.C. a primit 

delegația română
BISSAU 24 (Agerpres). — Tn cin

stea sărbătoririi a două decenii de la 
crearea Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) 
și a celei de-a treia aniversări a pro
clamării independenței de stat a 
Guineei-Bissau, în capitala tării s-au 
desfășurat festivități, la care au fost 
prezenți numeroși oaspeți de peste 
hotare. Din țara noastră a participat 
o delegație a Partidului Comunist 
Român, condusă de Constantin 
Băbălău, membru al C.C. al P.C.R.

Delegația română a fost primită de 
Aristides Pereira, secretar general 
al P.A.I.G.C. Cu acest prilej, din 
partea C.C. al P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a fost înmînat un 
mesaj de prietenie și solidaritate.

Mulțumind pentru mesaj, Aristides 
Pereira a rugat să se transmită se
cretarului general al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, tovarăș de luptă și mare 
prieten al poporului din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde, un 
salut cordial și expresia celei mai 
înalte considerații, întreaga gratitu
dine pentru sprijinul acordat, odată 
cu dorința ca legăturile de colabo
rare dintre partidele și popoarele 
noastre să se dezvolte continuu.

Președintele 
Republicii Mali l-a primit 
pe reprezentantul român

NAȚIUNILE UNITE

Problematica dezarmării ocupă un loc important 
pe agenda actualei sesiuni a Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 

— în cadrul unei conferințe de presă 
organizate la New York, președintele 
celei de-a XXXI-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U.. ambasadorul 
Hemilton S. Amerasinghe, a subli
niat locul important pe care îl ocupă 
între punctele de pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni problematica referi
toare la încetarea cursei înarmărilor 
și realizarea dezarmării.

Hamilton Amerasinghe s-a pronun
țat, de asemenea, pentru reglemen
tarea politică, pașnică, a situației 
din Orientul Apropiat și, totodată, 
pentru examinarea problemei pales- 
tinene în cadrul ședințelor plenare 
ale Adunării Generale. El a subliniat 
necesitatea recunoașterii drepturilor 
naționale inalienabile ale poporului

palestinean, inclusiv a dreptului său 
de a avea un stat propriu, precum 
și a transpunerii în viață integral a 
rezoluțiilor Adunării Generale a 
O.N.U. în problema Namibiei, care 
cer încetarea ocupării ilegale a aces
tui teritoriu de către regimul rasist 
din Africa de Sud și recunoașterea 
dreptului la autodeterminare al po
porului namibian. De asemenea, el 
s-a declarat în favoarea cererii 
R.S. Vietnam de a fi admisă ea 
membru cu drepturi depline In 
O.N.U., arătînd că aceasta ar repre
zenta un pas important către reali
zarea universalității organizației.

Hamilton Amerasinghe a subliniat 
rolul important pe care îl joacă ță
rile nealiniate la Națiunile Unite și 
în ansamblul vieții internaționale.

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a aprobat — fără 
vot — vineri, proiectul definitiv al agendei actualei sesiuni, prezentat de 
Comitetul general al „celor 25". în ansamblul celor 122 de puncte ale 
agendei se remarcă capitolele privind dezarmarea, dezvoltarea, decoloni
zarea si democratizarea vieții internaționale.

PORTUGALIA

Acțiuni și controverse în legătură 
cu reforma agrară

Ministrul apărării naționale 
vizita în

VIENA 24 (Agerpres). — Vineri a 
părăsit Austria ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, general-colonel Ion Coman, 
care a efectuat o vizită oficială în 
această țară, însoțit de o delegație 
militară română.

între miniștrii apărării naționale 
ai României și Austriei au avut loc 
convorbiri oficiale. Delegația milita
ră română a vizitat unități ale ar
matei federale austriece, terenuri 
de aplicație și poligoane, școli mili
tare și cazărmi și a participat la o 
aplicație prezentată de o unitate a 
armatei federale austriece.

Vizita în Austria a ministrului 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, s-a înscris în con
textul relațiilor de prietenie tradi
țională statornicite între cele două 
țări.

al Romăniei si-a încheiat I
Austria

La plecare, pe aeroportul din 
Viena, delegația militară română a 
fost condusă de ministrul federal al 
apărării naționale al Republicii Aus
tria, Karl Liitgendorf, de generali și 
ofițeri austrieci. Au fost de față am
basadorul României la Viena, Du
mitru Aninoiu, membri ai ambasa
dei.

★

La sosirea in București, pe aeropor
tul Băneasa, au fost prezenți. gene- 
ralul-locotenent Ion Hortopan, prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
adjuncți ai ministrului, generali și 
ofițeri superiori. Au fost de față 
Philipp Hoyos, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al Austriei la București, 
precum și atașați militari acreditați 
în țara noastră.

EVOLUȚII ÎN PROBLEMA RHODESIANA

LIBAN

în pregătirea reuniunii tripartite

Șeful guvernului de la Salisbury a 
anuntat vineri seara acceptarea unui 
plan americano-englez privind regle
mentarea problemei rhodesiene, pro
pus. după cum se știe, de către se
cretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, cu prilejul recentei între
vederi cu Ian Smith.

El a precizat că este vorba, în 
esență, de crearea imediată a unui 
guvern provizoriu, compus dintr-un 
Consiliu Suprem de Stat și un Con
siliu de Miniștri. Consiliul de Stat va 
fi format dintr-un număr egal de 
membri reprezentind populația albă 
si cea de culoare. El va fi prezidat 
de un reprezentant al populației albe 
fără drept de vot. Obiectivul primor
dial al Consiliului de Stat este elabo
rarea unei noi Constituții. Consiliul 
de Miniștri va cuprinde o majorita
te de culoare, inclusiv premierul.

Totodată, el a precizat că autori
tățile de la Salisbury se vor întîlnl, 
cit de curînd posibil, cu liderii 
africani de culoare în vederea abor
dării chestiunilor privind formarea 
unui guvern interimar însărcinat să 
elaboreze măsurile pentru constitui

rea unui guvern rhodesian de largă 
reprezentare constituțională.

Se așteaptă reacția liderilor afri
cani la discursul rostit de Smith.

Marea Britanie, a spus un purtător 
de cuvînt de la Ministerul Afacerilor 
Externe, consideră că. înainte de 
întrunirea unei conferințe privind 
viitorul constitutional al Rhodesiei, 
este necesară formarea unui guvern 
interimar. în care să fie reprezen- 
tați atît albi, cît și africani. Forma
rea acestui guvern, a precizat pur
tătorul de cuvînt. trebuie să fie re
zultatul negocierilor dintre cele două 
părți in cauză.

Cu prilejul unei conferințe de 
presă ținute la Ambasada americană 
din Londra de către secretarul de 
stat al S.U.A. și ministrul de externe 
britanic, ei au menționat că „soluția 
ce se va găsi pentru Sudul conti
nentului african va fi o soluție afri
cană" și că „mai sînt încă multe 
punți de trecut" pînă la formarea 
guvernului interimar din Rhodesia, 
parcurgerea perioadei de tranziție și 
preluarea puterii de către populația 
majoritară africană.

la festivitățile consacrate 
independenței

BAMAKO 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Mali, colonelul 
Moussa Traore, l-a primit pe Nicolae 
Ștefan, membru al Comisiei Centrale 
de Revizie a C.C. al P.C.R.. prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior si cooperării economice in
ternaționale. aflat la Bamako cu pri
lejul festivităților consacrate celei 
de-a XVI-a aniversări a proclamării 
independentei tării.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
președintelui Moussa Traore un me
saj de prietenie și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de prosperitate poporului Ita
lian.

Mulțumind cu căldură, președinte
le Moussa Traore a transmis, la rîn
dul său. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu expresia sentimentelor 
sale de deosebită stimă, cele mai 
sincere urări de sănătate, de mari 
succese în activitatea sa. iar po
porului român noi realizări în opera 
sa de construcție.

După cum informează ziarele por
tugheze și agențiile internaționale de 
presă, în Portugalia au loc o serie 
de luări de poziție și acțiuni contra
dictorii în legătură cu reforma a- 
grară. Potrivit datelor publicate, 
muncitorii agricoli au ocupat peste 
un milion hectare de pămînt a- 
parținînd unor mari proprietari. O 
parte din această suprafață — după 
cum arăta ministrul agriculturii, An
tonio Lopes Cardoso — a făcut o- 
biectul unei măsuri de expropriere 
legală. Ulterior, a transmis agenția 
France Presse, Confederația agricul
torilor portughezi, care duce o cam
panie activă împotriva reformei a- 
grare, a cerut autorităților să ia 
măsuri pentru a se restitui pămîn- 
turile ocupate foștilor proprietari. 
Zilele trecute, un comunicat dat pu
blicității Ia Lisabona anunța că gu
vernul a hotărît să restituie foștilor 
proprietari unele suprafețe ocupate 
de muncitorii agricoli în regiunea 
Alentejo.

Sindicatele muncitorilor agricoli 
din cinci regiuni, situate în sudul și 
centrul Portugaliei, au dat publici
tății un apel în care cheamă la apă

rarea reformei agrare. în același 
timp, reuniți joi la Beja și Evora, 
muncitorii agricoli din regiunea 
Alentejo, ară tind că sînt gata să res
pecte legea reformei, au cerut să fie 
„ascultați și consultați în ce privește 
restituirea exploatărilor agricole foș
tilor lor proprietari" și au subliniat 
necesitatea continuării exproprierilor.

La rîndul său. secretarul de 
stat pentru restructurarea agricolă, 
Castro Guerra, aducînd unele ele
mente noi față de cele anunțate an
terior de autorități, afirma într-o 
declarație publicată în ziarul „Diario 
de Noticias" că proprietățile ce ur
mează a fi restituite reprezintă 4—5 
la sută din sfera de aplicare a re
formei agrare și că în unele cazuri 
aceste terenuri vor fi închiriate uni
tăților colective de producție, astfel 
îneît „nu va avea loc o expulzare e- 
fectivă a muncitorilor". Tot el arăta 
că procesul de expropriere va conti
nua. conform legii, dar „în mod pro
gramat". In legătură cu situația 
creată. Castro Guerra menționa că 
„forțele de dreapta fac totul pentru 
a crea o «toamnă caldă» în regiunea 
Alentejo".

CAMPANIA ELECTORALĂ DIN S.U.A.
Prima dezbatere directă între cei doi candidați

BEIRUT. — Cea de-a treia reuniu
ne tripartită siriano-libaneză-pales- 
tineană — prevăzută pentru 24 sep
tembrie — se va tine intr-un viitor 
foarte apropiat — a anuntat. vineri, 
reprezentantul Ligii Arabe în Liban, 
Hassan Sabri El Kholi. La sfîrșitul 
unei întrevederi cu președintele 
Elias Sarkis, El Kholi a declarat : 
„Am cerut aminarea acestei reuniuni 
pentru a-i asigura succesul". La re
uniune urmau să participe președin
tele libanez, Elias Sarkis, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, și reprezentanți si

rieni. Pe de altă parte. El Kholi a 
indicat că o întîlnire ar putea avea 
loc. sîmbătă. între reprezentanții mi
litari ai președintelui Sarkis și con
ducători palestineni.

Apreciind anunțarea unilaterală 
de către rezistența palestineană a 
încetării focului, reprezentantul Ligii 
Arabe a subliniat : „Totul poate fi 
reglementat prin tratative și nu pe 
calea armelor".

Agențiile de presă semnalează că, 
în cursul nopții de joi spre vineri, 
la Beirut, au continuat duelurile de 
artilerie dintre grupările libaneze ri
vale.

100 000 de muncitori 
spanioli în grevă

MADRID 24 (Agerpres). — 
Aproximativ 100 000 de munci
tori și salariați din diverse do
menii de activitate economică, 
din 12 provincii spaniole, au 
declarat, vineri, grevă, reven- 
dicînd majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Mișcarea grevistă a cu
prins. între altele. provinciile 
Malaga. Sevilla. Madrid. Coru
na si Leon.
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agențiile de presă transmit:
Conferința internațională 

pentru încetarea cursei în
armărilor, pentru dezarma
re și destindere «i a inceput 
lucrările in capitala Finlandei. Parti
cipă reprezentanți ai opiniei publice 
din circa 90 de țări, inclusiv din 
România.

Eșuarea unei tentative 
de asasinat comise împotriva 
comandantului Mengistu Haile Ma
riam. prim-vicepreședinte al Consi
liului Militar Administrativ Provizo
riu al Etiopiei, Potrivit postului de 
radio etiopian, tentativa a avut loc 
joi seara. în timp ce Mengistu Haile 
Mariam se îndrepta spre locuința sa.

Cursul lirei italiene a scă
zut cons’derabil față de dolar ia 
bursa din Milano, ca rezultat, afirmă 
specialiștii, al noilor presiuni specu
lative la care este supusă moneda 
Italiei.

Echipajul navei cosmice 
sovietice „Soiuz-22",care * 
revenit, joi. pe Pămînt. a trecut la 
prelucrarea preliminară a documen
telor de lucru ale expediției cosmice 
— a declarat, agenției T.A.S.S., A- 
leksei Leonov, comandant adjunct al 
Centrului de pregătire a oosmonau-. 
tilor.

Congresul al VIII-lea al 
0*1.Z., desfășurat la Helsinki, și-a 
încheiat lucrările. Președinte al 
O.I.Z. a fost ales profesorul finlan
dez Kaarle Nordenstreng. Noul pre
ședinte a declarat că va sprijini ță
rile nealiniate și ale lumii a treia in 
lupta lor pentru o nouă ordine în 
domeniul informațiilor și al comuni
cațiilor de masă.

La Belgrad, MHoș^Minici, Vi
cepreședinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru afa
ceri externe al R.S.F. Iugoslavia, a 
avut vineri convorbiri cu Averell 
Harriman, cunoscut om politic ameri
can. care se află într-o vizită parti
culară în Iugoslavia. S-a procedat — 
transmite agenția Taniug — la un 
schimb de- opinii asupra actualelor 
probleme internaționale si asupra re
lațiilor dintre Iugoslavia si Statele 
Unite.

Consiliul de Securitate al 
O.N.U. se va întruni la data de 28 
septembrie a.c., pentru a lua în dis
cuție problema Namibiei.

Alegere pa încheierea lucră
rilor celei de-a XI-a Aduhări gene
rale a Federației mondiale a oame
nilor de știință, reprezentanții Aso
ciației oamenilor de știință din Re
publica Socialistă România au fost 
aleși în Comitetul executiv al fe
derației și în funcția de președinte 
al Comisiei pentru politica științei.

> Delegația U.T.C.-U.fi.S.C.R., 
condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru al Biroului C.C. al U.T.C., 
care efectuează o vizită în Republica 
Irlanda, s-a întîlnit cu Eamon Gil
more. președintele Uniunii Studenți
lor din Republica Irlanda. Delegația 
a avut, de asemenea, convorbiri cu 
senatorul Michel Mullen, secretarul 
general al sindicatelor irlandeze din 
transporturi, și cu Patrick Murphy, 
șeful departamentului politic din Mi
nisterul Afacerilor Externe al Repu
blicii Irlanda. In aceeași zi. ministrul 
de externe al Republicii Irlanda, G. 
Fitzgerald, a oferit un prînz în onoa
rea delegației U.T.C.—U.A.S.C.R.

La reuniunea extraordina
ră a guvernului Tailandei, 
desfășurată vineri, Seni Pramoj a 
declarat că, la cererea partidelor din 
coaliția guvernamentală, revine asu
pra hotărîrii sale de a demisiona 
din funcția de prim-ministru. In de
curs de o săptămînă — a precizat el 
— va proceda la formarea unui nou 
guvern de coaliție, schimbînd titula
rii cîtorva portofolii importante.

Comisia Pieței comune ’ 
recomandat celor nouă țări membre 
extinderea la 200 mile marine a li
mitei apelor lor naționale de pescuit 
din Marea Nordului și zona nordică 
a Oceanului Atlantic. Această ches
tiune va constitui unul dintre punc
tele principale ale agendei reuniunii 
miniștrilor de externe ai „celor 
nouă", programată la 18—19 octom
brie la Luxemburg.

GENEVA. Demonstrație a oamenilor muncii împotriva deteriorării condițiilor 
sociale și a creșterii șomajului, cu participarea muncitorilor străini

PHILADELPHIA 24 — Candidații 
partidelor republican. Gerald Ford, și 
democrat. Jimmy Carter, la alegerile 
prezidențiale din luna noiembrie au 
luat parte, la Philadelphia, la prima 
dezbatere directă televizată. Mai 
mulți ziariști au cerut celor doi can
didați să-și exprime poziția asupra a 
diverse probleme cu caracter intern.

Jimmy Carter a declarat că, in ca
zul în care va fi ales președinte, pro
blema șomajului se va bucura din 
partea sa de o atenție prioritară. A- 
rătind că 500 000 de persoane și-au 
pierdut locurile de muncă în ultimele 
trei luni, el a afirmat că Administra
ția nu ia în considerare „dimensiunea 
umană a șomajului", care — a spus 
el — constituie pentru S.U.A. o „tra
gedie teribilă". Gerald Ford a repli
cat. afirmind că Jimmy Carter nu a 
formulat în ceea ce îl privește pro
puneri concrete de remediere a si
tuației. El a apreciat că cea mai bună

cale de sporire a numărului locurilor 
de muncă o constituie extinderea sec
torului particular. Candidatul Parti
dului Democrat a criticat, pe de altă 
parte, actualul sistem fiscal, arătînd 
că acesta creează avantaje nejuste 
claselor avute. Gerald Ford a apre
ciat că cea mai bună modalitate de 
realizare a unei structuri echitabile a 
impozitelor este de a se reduce con
tribuțiile percepute păturilor cu ve
nituri medii. El a evocat o propunere 
în acest sens înaintată Congresului.

Cu nouă minute înainte de înche
ierea dezbaterii, un defect de sonori
zare. intervenit in carul de transmisie 
al postului A.B.C., a întrerupt brusc 
dialogul între cei doi candidați, ne- 
voiți să rămînă imobilizați pe scau
nele lor pînă la remedierea panel. 
Abia după 28 de minute, emisiunea a 
putut fi reluată pentru a da posibi
litate preopinenților să-și încheie 
pledoaria.

După remanierea guvernului nipon

Consiliul Național al Dez
voltării al Indiei, pentru 3 £i- 
naliza obiectivele economice pe ur
mătorii doi ani ai actualului plan 
cincinal, s-a reunit vineri sub pre
ședinția primului ministru. Indira 
Gandhi. Pentru cel de-al cincilea 
plan cincinal a fost repartizată 
suma de 600 000 milioane rupii. din 
care circa 450 milioane rupii au fost 
alocate sectorului public.

0 campanie împotriva 
violenței la televiziune a 
fost lansată de Asociația părinților 
și cadrelor didactice de la școlile pu
blice americane. „Publicul S-a sătu

rat de programele de televiziune vio
lente" — a declarat Carol Kimmel, 
președintele asociației, care numără 
6.5 milioane membri de pe întreg te
ritoriul S.U.A.

Producția braziliană de 
caisa va ££> în acest an>cu 70 
sută mai mică decît se prevăzuse în 
1975 — a anuntat Institutul brazilian 
al cafelei (I.B.C.). Estimările de anul 
trecut nu luaseră în considerație 
condițiile de secetă și înghețu
rile ce au distrus recolta pe în
semnate suprafețe. Purtătorul de 
cuvînt al I.B.C. a precizat că în 1976 
recolta de cafea se va cifra doar la 
aproximativ 6,4 milioane saci.

Succesul turneului teatrului „Bulandra" în U.R.S.S.
Teatrul „Lucia Sturd- 

za Bulandra" din Bucu
rești a prezentat, vineri 
seara, la Moscova, in 
noua sală a teatrului 
„MHAT", un spectacol 
cu piesa „Azilul de

noapte" de Maxim Gor
ki, încheind cu acesta 
turneul întreprins in 
Uniunea Sovietică.

Spectacolul s-a bucu
rat de o bună primire 
din partea publicului. 
Teatrul bucureștean a

mai prezentat la Mosco
va și Leningrad come
dia „O scrisoare pierdu
tă" de Ion Luca Cara- 
giale și piesa „Puterea 
și adevărul" de Titus 
Popovici.

Recenta remaniere 
a guvernului nipon și 
a conducerii Partidu
lui liberal-democrat 
constituie o reflectare 
a profundelor frămîn- 
tări politice pe care 
le cunoaște partidul 
de guvernămint, în 
condițiile persistentei 
dificultăților econo
mice și sociale gene
rate de .recesiune și 
inflație. Remanierea 
survine acordului rea
lizat anterior între 
forțele liberal-demo- 
crate favorabile pre
mierului Takeo Miki 
și cele adverse, la ca
pătul unei confruntări 
dramatice, care s-a 
desfășurat timp de a- 
proape cinci luni. A- 
cest acord este apre
ciat aici drept un 
compromis fragil, care 
nu înlătură posibilita
tea unei scindări a 
P.L.D.. avînd în ve
dere deosebirile mari 
de opinii dintre frac
țiunile partidului in 
probleme de interes 
major ale actualității 
nipone.

Mobilul remanierii 
cabinetului și al or
ganului executiv al 
P.L.D., după cum sub
linia chiar premierul, 
îl constituie crearea 
condițiilor pentru a- 
doptarea proiectelor

de lege economice 
propuse sesiunii ex
traordinare a Dietei, 
investigarea completă 
a scandalului „Lock
heed^ și elaborarea 
proiectelor de recon
strucție a P.L.D., grav 
afectat de acest scan
dal. De altfel, în pri
ma sa declarație după 
remaniere, primul mi-

CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO

nistru a exprimat ho- 
tărirea sa de a face 
totul pentru elucidarea 
scandalului.

Partidele din opozi
ție au adus critici 
remanierii guvernu
lui și a conducerii 
P.L.D. Partidul Co
munist din Japonia 
consideră că remanie
rea este rezultatul u- 
nui compromis tempo
rar în lupta dintre 
fracțiunile P.L.D. pen
tru puterea politică. 
Declarația P.C.J. evi
dențiază că noul gu
vern nu este diferit de 
cel precedent. La rîn
dul său, președintele 
Partidului Socialist 
din Japonia, Tomomi 
Narita, și-a exprimat 
nemulțumirea față de

hotărîrea de convocare 
a sesiunii extraord; 
nare a Dietei, fără 
consultarea prealabilă 
a partidelor din opo
ziție.

Presa niponă subli
niază semnificația ho
tărîrii P.C.J. și P.S.J. 
de a acționa unit în 
cadrul actualei sesiuni 
extraordinare a Die
tei. Potrivit acordului 
realizat recent între 
președinții comisiilor 
parlamentare ale ce
lor două partide, 
P.C.J. și P.S.J. vor in
sista ca sesiunea ex
traordinară a Dietei să 
examineze toate deta
liile afacerii „Lock
heed" și să adopte mă
suri pentru apărarea 
nivelului de trai al po
porului.

In cercurile diplo
matice și de presă din 
Tokio se apreciază că 
întărirea frontului par
lamentar unit al prin
cipalelor două partide 
din opoziție este de 
natură să exercite, în 
actuala atmosferă de 
profunde frămîntări și 
căutări, o influență pu
ternică în viața politi
că niponă, îndeosebi a- 
cum. în preajma ale
gerilor generale.

Paul DIACONU

• SOARELE Șl VA
RIAȚIILE DE CLIMĂ PE 
TERRA. Cauzele schimbărilor 
climei, ca de pildă în timpul 
perioadelor glaciale, nu rezidă 
in modificări petrecute pe 
Terra, ci în variațiile lumino
zității Soarelui. Această ipoteză 
a fost prezentată de savantul 
sovietic G. Kotșarov la Semina
rul privind problemele fizicii 
Cosmosului, desfășurat recent 
la Viena. în baza repartiției în 
soluri a izotopilor aluminiu-26 
și bor-10, Kotșarov a calculat 
dinamica iradierii Pămîntului 
în diferite epoci. El a reușit 
astfel să fixeze exact perioadele 
de intensificare și reducere a 
acestei iradieri. Reducerea ei a 
dus, după părerea sa, la o ră
cire globală a climei pe Terra.

• EXODUL DIN 
FRIULI După ultimul val de 
șocuri seismice din zona greu 
încercatei localități Friuli, din 
nordul Italiei, soldate cu nume
roase victime și însemnate pa
gube materiale, localnicii s-au 
decis. în fața permanentei in
securități. să-și abandoneze a- 
șezările înainte de venirea 
iernii. Cum se știe, la 6 mai 
a.c., regiunea Friuli, în apro
piere de Udine, a fost zgudui
tă de un cutremur devastator, 
aproape 1 000 de persoane gă- 
sindu-și moartea ; iar de-atunci 
seismele, de grade diferite, s-au 
succedat mereu. Părăsind cortu
rile și barăcile improvizate, oa
menii, cu miile, iau calea sta
țiunilor balneare apropiate, pe 
malul Adriaticii. Autoritățile 
speră ca pînă la primăvară, 

cînd reîncepe sezonul turistic, 
să asigure construirea, în 
preajma satelor distruse, a unor 
așezări noi. din prefabricate.

• BINEFĂCĂTOARE
LE ALBINE. Pentru toatâ 
lumea, albinele înseamnă miere, 
implicit sănătate. Mai puțin cu
noscut este faptul că și acul 
harnicei insecte poate ajuta să
nătății omului. Savanții vest- 
germani au constatat că sub
stanța otrăvitoare conținută în 
acul albinei are valoroase pro
prietăți terapeutice. La ferma 
apicolă experimentală Illertis
sen au fost realizate o serie de 
dispozitive speciale prin care se 
colectează otrava tămăduitoare 
ce stă la baza unui preparat 
farmaceutic antireumatic — ali

fia „Forâpin". O calitate în plus 
a „Forapinului" este că poate 
fi utilizat și de sportivi în 
lecuirea articulațiilor acciden
tate.

• UN NOU POD LA 
VIENA. Autoritățile vieneze 
au anunțat instituirea unui con
curs internațional pentru pro
iectarea unui nou pod peste 
Dunăre. în locul podului Reichs- 
briicke, care s-a prăbușit la în
ceputul lunii trecute, din pri
cina unor defecțiuni de con
strucție, după cum au constatat 
experții. Proiectul optim ur

mează a fi ales pînă la sfîrșitul 
anului în curs, construcția nou
lui pod fiind prevăzută să du
reze 4—5 ani. între timp a în
ceput construirea a două poduri 
provizorii pînă la realizarea noii 
construcții de anvergură da 
peste Dunăre.

© ACVASANIA. Schiul 
pe apă. deși destul de răspîn- 
dit, nu poate fi practicat decit 
de cei care dețin o anume „ca
lificare" sportivă. Un îndrăgos
tit al sporturilor pe apă din 
Honolulu a avut de aceea in
genioasa idee de a crea un ve

hicul acvatic după modelul să
niei. Acvasania, realizată din 
fibre de sticlă, este trasă — ca 
și în cazul schiurilor pe apă — 
de o barcă cu motor, conduce
rea ei fiind însă cu mult mai 
lesnicioasă. Persoana in cauză, 
așezată pe o banchetă, are la 
îndemînă, pentru manevrarea 
originalei sănii, două dispozi
tive manuale, unul destinat 
prinderii cablului de legătură 
cu ambarcațiunea-pilot, celă
lalt slujind drept cîrmă. Acva
sania poate aluneca peste ape 
cu o viteză de pînă la 50—60 
kilometri pe oră.

© CAMPANIE ANTI- 
GRIPALĂ. „Suflecați-vă mî- 
neca 1“ Așa sună chemarea lan

sată populației S.U.A., în preaj
ma începerii campaniei de vac
cinări, la scară națională, îm
potriva așa-numitei „gripe 
porcine". Prin acțiunea hotărîtă 
de autorități, în urma depistării 
mai multor cazuri de acest fel 
de gripă Ia oameni, se urmă
rește prevenirea unei eventuale 
epidemii. In scopul mobilizării 
tuturor cetățenilor, se are in 
vedere o amplă informare, prin 
radio, televiziune, ziare, despre 
pericolele bolii. Primele 20 
milioane de doze vor fi gata la 
1 octombrie, alte 97 mili
oane urmînd a fi disponibile 
în decembrie. Sint exceptați 
copiii și adolescenții, existînd 
unele rezerve asupra eficienței 
vaccinului sub vîrsta de 18 ani.

• SEZONUL PĂS
TRĂVILOR LA PARIS! 
Luna septembrie a fost rece în 
capitala Franței, piscinele în 
aer liber fiind ocolite. în aceas
tă situație, proprietarului uneia 
dintre piscine i-a venit ideea 
să-și populeze bazinul cu pești ; 
și nu orice fel de pești, ci păs
trăvi. Drept urmare, respectiva 
piscină va fi luată în stăpînire 
de circa două tone de păstrăvi. 
Imaginația respectivului nu se 
oprește însă aici : costul fiecă
rei partide de pescuit va fi de 
2 franci, la care se va adăuga 
valoarea păstrăvilor capturați. 
Or. așa stînd lucrurile. „cap
tura" cea mai mare, evident, îi 
va reveni — cui altcuiva, decît 
celui care are „în undiță" ba
zinul cu pricina ?
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