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A apărut în broșură;

Pregătirea temeinică 
a producției de legume
Pentru satisfacerea din plin a tuturor cerințelor, 

In toate județele țării. In toate perioadele
anului, tu toate sortimentele I

• Să fie grabnic și în întregime 
suprafețele prevăzute!

• Lucrările de întreținere să fie 
executate

plantate

riguros

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea manifestare populară din 
București consacrată aniversării 

a 55 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist RomânB MAI 1978 Editura politicii

Punerea in funcțiune la termen
Din grădini »e recoltează șt «• It» vrează piețelor și magazinelor d« specialitate cantități mari de legume : spanac, salată, ceapă și usturoi verde, iar nu peste multă vreme vor apărea mazărea și cartofii timpurii. Datorită măsurilor luate de conducerea partidului avînd ca scop dezvoltarea in fiecare județ * unor baze proprii de producere a legumelor, unitățile agricole și gospodăriile populației cultivă suprafețe mai mari cu aceste culturi, se manifestă mai multă răspundere pentru executarea la timp a plantărilor, precum și a lucrărilor de întreținere. Condițiile climatice nefavorabile din a doua perioadă a lunii aprilie — ploi abundente însoțite de temperaturi scăzute — au determinat o întîrziere, atît în ce privește plantarea legumelor în cimp, cît și vegetația unor culturi. Buna aprovizionare a populației cu legume impune ca organele județene de partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole să ia măsuri energice pentru a se realiza integral programele de dezvoltare a legumicultorii pe plan local, asigurindu-se condiții pentru obținerea unei producții mari și eșalonate pe o perioadă cît mai lungă de timp.încheierea plantării legumelor in cimp, potrivit programelor întocmite, constituie principala sarcină la ordinea zilei. Din datele furnizate de centrala de specialitate rezultă că au fost semănate și plantate în cîmp de către unitățile agricole și fermele I.L.F. peste 113.000 ha legume, reprezentînd 90 la sută din programul la zi. La tomate, de e- xemplu, planul de plantări a fost realizat în proporție de 80 la sută. A- ceastă lucrare trebuie să fie intensificată îndeosebi în unele județe mari cultivatoare de legume — Ilfov, Ialo-

mița, Brăila, Bihor,Tulcea — unde se _ ______  ...mineri în urmă la plantarea în cîmp a tomatelor, semănatul fasolei și castraveților. întreprinderile județene de legume și fructe au datoria să urmărească îndeaproape ca in fiecare unitate agricolă, in fiecare comună să se îndeplinească întocmai plantările de legume, așa cum a fost prevăzut în planurile de producție și in contractele încheiate.Din controalele efectuate de organele de specialitate rezultă că, în general, au fost însămînțate și plantate suprafețele destinate a se cultiva cu diferite sortimente de legume din programul stabilit pînă Ia această dată. Desigur, acesta este un lucru bun. un fapt care ilustrează că măsurile ferme luate la indicația conducerii partidului, avînd ca scop creșterea simțitoare a producției legumicole, încep să-și arate roadele. Este necesar ca aceste eforturi să se intensifice. Se știe că nivelul recoltei de legume este hotărît in cea mai mare măsură de lucrările de întreținere a culturilor și aplicarea udărilor. La centrala de specialitate se afirmă că. în această primăvară, legumele cultivate în solarii sînt mult mai dezvoltate decît în alți ani, ceea ce dovedește cu prisosință avantajele acestei metode de obținere a unor recolte timpurii. îndeosebi în unitățile agricole din județele Arad. Bihor. Satu-Mare, unde lucrările în solarii au fost bine conduse, culturile sint frumoase. Se remarcă, de asemenea, rezultatele bune obținute de locuitorii multor comune din județele Prahova și Dolj în cultivarea melor în solariile construite în Prin bună îngrijire, plantele au

Prahova. Arad, constată ra

legu- curți. legat

a noilor capacități de producțiePotențialul productiv al economiei noastre va crește substanțial în acest an — primul din cincinalul revoluției tehnico-științifice — cu noi și importante capacități de producție construite în industrie, agricultură, în celelalte ramuri. Sarcinile concrete desprinse din programul de investiții sînt ample și mobilizatoare, de înfăptuirea lor cu succes depinzind, în bună măsură, realizarea riguroasă a producției prevăzute în acest an și în următorii ani. Semnificativă în legătură cu eforturile și exigențele deosebite ce se cer, deopotrivă, din partea tuturor factorilor cu responsabilități directe in procesul de realizare a noilor obiective, capacități și instalații, este însăși amploarea fondurilor alocate, care ating valoarea fără precedent de 160 miliarde Iei, cu 26 de miliarde lei mai mult decit realizările anului precedent. De asemenea, reține atenția numărul mare de capacități mai importante programate să intre in funcțiune : 300 în industrie și 55 agrozootehnice, menite să contribuie la dezvoltarea susținută a economiei noastre.Sînt sarcini majore, a căror înfăptuire impune ca pe toate șantierele de investiții, fără excepție, să se lucreze în ritm susținut pentru a se asigura, potrivit graficelor de execuție, stadiile fizice necesare respectării întocmai a termenelor de punere In funcțiune a fiecărui obiectiv. Practica de pe numeroase șantiere — cele ale noilor capacități de la Combinatul de fire și fibre chimice Săvinești, Combinatul de prelucrare a lemnului Suceava, filatura din Baia Mare — dovedește că acolo unde organizațiile de partid asigură mobilizarea colectivelor de constructori și montori pentru realizarea întocmai, zi de zi, a programelor de lucru, printr-o bună organizare a muncii și o riguroasă disciplină, prin utilizarea rațională a utilajelor, acolo unde între furnizorii de utilaje, beneficiari, constructori și proiectanți există o permanentă și strînsă conlucrare, termenele din graficele de execuție pot fi respectate întocmai sau chiar devansate. Asemenea experiențe pozitive merită și. trebuie să fie generalizate.Timpul deosebit de prielnic este acum un aliat de preț al constructorilor, oferă condiții pentru accelerarea ritmului de lucru pe șantiere. Fructificarea acestor condiții depinde de buna organizare a muncii pe fiecare șantier, la fiecare punct de lucru. Sînt cerințe care trebuie să-și găsească pretutindeni, pe șantiere, atenția prioritară in munca organizațiilor de partid, în activitatea constructorilor. Zilele cîștigate de constructori în realizarea noilor obiective de investiții sînt zile cîștigate producție, în interesul dezvoltării economiei naționale, în interesul al tuturor.Prezenți pe cîteva șantiere, reporterii „Scînteii" relatează mersul lucrărilor de investiții. (ÎN PAGINA A III-A).
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• Cultivarea conștiinței profesionale în rîn- 
durile lucrătorilor din comerț ® Rubricile 
noastre : în confruntare scrisori și răspunsuri ;

Faptul divers ; Sport; De pretutindeni

Despre relații
Trebuia să rezolv o problemă într-o instituție, alt

minteri foarte stimabilă, și tot trecînd cu problema 
dintr-un serviciu in altul, de la un birou la altul, pînă 
la etajul superior, am fost surprins de indicativele pe 
care șl le confereau funcționarii : „Apoi dacă te-ai dus 
la hahalera aia..." — zicea unul despre un coleg. „Cum, 
era să-ți rezolve chestiunea o pramatie ca ăla...". „Pe 
viitor, ferește-te de obtuzul ăla". „Nu mai pierde vre
mea cu sufletele astea de lapte covăsit..." și așa mai 
departe. E drept că pină la urmă n-am rezolvat .ni
mic, dar văzind cit de bine se cunosc și se prețuiesc 
acei funcționari intre ei mi-am zis că oricum m-ani 
îmbogățit cu o experiență umană.

Firește, nu era o experiență veritabilă, ci una defor
mată, căci aflindu-mă la Întreprinderea de aparataj 
pneumatic din Birlad am trăit experiența adevărată a 
relațiilor umane tipice dintr-un loc de muncă socia
list. E o fabrică nouă, arătind ca o farmacie, in care 
strălucesc doar ochii fosforescenți ai mașinăriilor tăcute

Tovarășul Nicola* Ceaușescu. președintei* Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după- amiază, p* șefii delegațiilor participante Ia lucrările Conferinței societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie din țările balcanice, care se desfășoară în Capitală.La întrevedere au participat tovarășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat. Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și învățămîntului, președintele Consiliului Sanitar Superior, Iosif Uglar, președintele Comitetului pentru problemele consiliilor populare, Radu Păun, ministrul sănătății, Ioan Pop D. Popa, consilier al președintelui republicii, generalcolonel Mihai Burcă, președintele Consiliului național al societății de Cruce Roșie.în numele participanților la lucrările conferinței, Henrik Beer, secretar general al Ligii societăților de Cruce Roșie, a mulțumit pentru ospitalitatea generoasă oferită de țara noastră, pentru interesul personal și sprijinul acordat de președintele României în vederea desfășurării cu succes a lucrărilor acestei reuniuni internaționale.„Vă exprimăm mulțumirile noastre —■ a spus secretarul general al Ligii societăților de Cruce Roșie — pentru felul în care România a găzduit și a asigurat organizarea acestei reuniuni, pentru modul în care pregătește participarea organizațiilor de Cruce Roșie la reuniunea mondială ce va avea loc anul viitor tot la București. România devine astfel un centru ideal pentru promovarea telurilor Crucii Roșii internaționale, a principiilor colaborării dintre state și guverne. Discuțiile s-au desfășurat pînă acum într-un spirit de înțelegere și prietenie, au avut un conținut concret. Vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră personal în vederea desfășurării acestei reuniuni ce se înscrie cu rezultate extrem de pozitive, pentru tot ceea ce ați făcut, domnule președinte al Republicii Socialiste România, pentru dezvoltarea activității Crucii Roșii".In completarea celor spuse de secretarul general al Ligii socie-

tăților d* Cruce Roșie au luat a- poi cuvîntul Eric Martin, președintele Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Panagiotis Geor- gountzos, președintele Crucii Roșii elene, Aii Ertugrul, vicepreședintele Semilunii Roșii turce, Nikola Georgievski, președintele Crucii Roșii iugoslave, și Kiril Ignatov, președintele Crucii Roșii bulgare, care au exprimat, la rîndul lor, gratitudinea pentru climatul de prietenie și înțelegere în care s-au desfășurat lucrările conferinței. Vorbitorii au relevat că reuniunea de la București constituie un pas înainte pentru dezvoltarea legăturilor tradiționale de colaborare și bună vecinătate dintre țările balcanice, în spiritul nobilelor idealuri umanitare ale Crucii Roșii, idealuri ce se regăsesc în deviza acestei organizații: „Per humani- tatem ad pacem".Răspunzînd, președintele NICOlOS 
Ceaușescu a spus:Este o deosebită plăcere pentru mine și ceilalți tovarăși prezenți aici de a ne întilni cu dumneavoastră. participanți și conducători ai organizațiilor de Cruce Roșie din țările balcanice, cu observatori din două țări vecine și prietene, cu conducători ai organismelor internaționale de Cruce Roșie.Doresc ca, în numele Consiliului de Stat și al meu personal, să vă urez să vă simțiți cît mai bine pe pămîntul României, iar activitatea încununată bune.Apreciemde a se organiza periodic reuniuni ale organismelor de Cruce Roșie din țările balcanice și consider că participarea ca observatori a unor (ări vecine, precum și a reprezentanților și conducătorilor de seamă ai organismelor internaționale are o importanță deosebită in actualele condiții internaționale.Desigur, organizațiile de Cruce Roșie sînt organizații obștești, neguvernamentale. Dar activitatea lor are o mare importanță în viața fiecărei țări, în dezvoltarea colaborării pe plan internațional și.

dumneavoastră să fie de rezultate cit maimult această inițiativă

în condițiile acestei reuniuni, In cadrul țărilor balcanice.Am fost informat că, plnă acum, lucrările se desfășoară intr-un spirit amical, ceea ce caracterizează, de altfel, relațiile dintre popoarele țărilor noastre. Cred că ani putea aprecia importanța reuniunii și prin faptul că este prima după încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate europeană de Ia Helsinki și în perioada pregătirii viitoarei reuniuni de la Belgrad, din 1977. pentru securitate europeană. în acest cadru apreciem că pe lingă problemele de specialitate — și. desigur, sint multe — reuniunea trebuie să se înscrie în eforturile pentru colaborare și prietenie în Balcani, în Europa și în întreaga lume.Desigur, înseși obiectivele Crucii Roșii, care pune accent deosebit pe problemele umanitare, presupun și preocuparea pentru evitarea războiului și asigurarea păcii. Cred că cea mai mare apreciere pe care țările ar da-o activității Crucii Roșii ar fi aceea ca să nu fie nevoie de intervenția Crucii Roșii în caz de război, adică să evităm războiul. Acesta ar fi cel mai mare succes al Crucii Roșii.Desigur, și fără aceasta sint multe probleme de soluționat privind sănătatea, combaterea diferitelor boii, în care Crucea Roșie are de jucat un rol important chiar in cadrul țărilor noastre, nu mai vorbesc pe plan internațional.In acest cadru, Crucea Roșie română, România și poporul român apreciază activitatea organismelor de Cruce Roșie și doresc să exprim speranța că vor fi intensificate eforturile pentru soluționarea unor probleme destul de grave pe plan mondial. Am în vedere combaterea unor maladii in diferite țări și, mai cu scamă, insist încă o dată asupra necesității de a sădi în conștiința popoarelor ideea păcii și colaborării.Vă rog să transmiteți organismelor de Cruce Roșie și Semilună Roșie urări de succese in activitatea lor. iar popoarelor dumneavoastră cele mai bune urări de prosperitate, bunăstare și de pace.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Pe șantierul dezvoltârii întreprinderii „Tinâra Gardă" din Capitalâ se lucrează din plin pentru realizarea înainte de termen a noilor obiective Foto: E. Dichiseanu i

Ambasadorul RepubliciiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri după-amiază. pe Ibrahim Camara, ambasadorul Repu-
blicii Guineea la rea acestuia.Cu acest prilej, minat tovarășului

București, la cere-ambasadorul a în- Nicolae Ceaușescu
Guineeaun mesaj din partea președintelui Republicii Guineea, Ahmed Sekou Toure.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

și se aude numai un zumzet de stup. Unele produse nu 
au dreptul la nici o toleranță de eroare. „Cea mai mică 
greșeală ar fi fatală" — mi se precizează. „Dați-mi un 
exemplu". „Iată un exemplu : ventilai de frină pentru 
locomotivele diesel..." Intr-adevăr, aici se poate greși 
numai o dată și... definitiv. De aceea, atari piese nu 
trec pe banda de montaj, fiecare din ele e unicat și 
rămine, cu toate componentele ei delicate și micronice, 
in responsabilitatea cite unei singure persoane. „Ingi- 
nerul-șef care vă conduce — îmi șoptește un tehnician
— e un specialist extraordinar, nici nu vă puteți în
chipui cit de priceput e și ce capacitate organizatorică 
are". Iată o mândrie a noastră — zice inginerul-șef, 
prezentindu-ni-l pe inginerul care „inventează mereu 
cite ceva" și care, trei luni, zi și noapte, a lucrat la 
instalarea și punerea în funcțiune a presei de turnare. 
Se face o probă în fața noastră ; mașina lucrează im
pecabil, scoate forme de expandat ireproșabile. „N-am 
fi reușit — spune inginerul cel tinăr, cu fața smeadă și 
ochii vii — dacă n-am fi avut o echipă de oameni nc- 
maipomeniți. Au lucrat cu o atenție, cu o migală, cu o 
tragere de inimă ce nu s-au mai văzut...". „Păcat că di
rectorul nostru lipsește momentan — intervine careva
— l-ați fi cunoscut și pe specialistul numărul unu al 
fabricii noastre, un tehnician și un organizator al 
producției de clasa intii". Cum ajungeam intr-altă 
sală, ne erau recomandați in primul rind oamenii ; re
comandări făcute cu demnitate, fără emfază, însă cu 
o mare căldură, uneori cu tandrețe chiar, povestin- 
du-ni-se cit de înaltă calificare are cutare, cit de ata
șat colectivului e, cum a stat acolo, în ceasurile grele 
ale pornirii, „de la începutul începutului", cum n-a 
avut niciodată vreo defecțiune, „cită inteligență teh
nică e în acest cap", „cum bate ea, inima asta, pentru 
fabrica noastră"...

Virsta medie a personalului : 20 de ani !
Condiția umană insă are aici, probabil, nu caratele 

adolescenței zglobii, ci ale înțelepciunii sedimentate și 
sigure, ale prieteniei responsabile și profunde intr-o 
comunitate de muncă pe deplin matură.

Valentin SILVESTRU

Mulți și feluriți oameni își vor fi iubind multele și feluritele lor meserii ; dar din toate, nici una nu-ți dă mai multe satisfacții decît cea a mecanicului de locomotivă — îmi spune omul meu. Ia gîn- dește dumneata, ce înseamnă să cutreieri in goană drumuri nesfîrșite, ba printre munți înzăpeziți, ba. curind după aceea, pe sub copaci în plină floare ; prin vuiet de pădure sau vălurit de lanuri, mereu pe alte meleaguri, din creierul munților pînă la țărmul mării, prin țara aceasta binecuvin- tată cu atâtea frumuseți. Și ce desfătare să cunoști toate reperele, toate colțișoarele fiecărui anotimp și fiecărui viraj din drumul tău ; să știi unde și cînd zărești cutare copac secular, cutare stânca legendară ; sau să urmărești, zi de zi, cum se naște și cum crește, ba ici, ba dincolo, cîte un nou reper încă nevăzut ieri : un coș de fabrică, o podgorie, un pod suplu, oglinda lucioasă a unui lac... Și să le porți vestea pretutindeni, ca să știe toți că străbatem drumuri mărețe ; să înțeleagă cît este de frumos drumul acesta al nostru. proiectat spre depărtări!...Stăm — amîndoi — în lumina primăverii, în curtea depoului din Dej, în „poienița" dintre locomotivele diesel, în miros de ulei și de vopsea, în mirosul de tencuială proaspătă al noii hale în construcție. Aici, pe locul acesta se încheagă — din cuvintele răzlețe ale oamenilor — lauda meșteșugului, ca o frumoasă declarație de dragoste ; aici se

întrevăd vise și proiecte ; se formulează sarcini de viitor. Pentru ca acest important nod de cale ferată să fie demn de , trecutul său și să fie corespunzător marilor sarcini ale prezentului și viitorului.Dar oare intr-adevăr meseria de feroviar este cea mai

cesele nu ar acest ori și mai
județului Cluj ?! Oare trebui să se rostească adevăr de mai multe cu glas mai tare — toc- in interesul dezvoltăriiviitoare ? Pentru ca locuitorii orașului să se preocupe de el cu și mai multă conștiință și abnegație, iar cei din afară

investește în această180 milioane lei — dar care este aspectul-muncă al chestiunii ? Neîndoios : un efort comun al intregului oraș. Trebuie sistematizate și nivelate milioane de metri pătrați de mal ; trebuie săpați mulți- mulți kilometri de albie și

lucrare

Care este cea mai
frumoasă meserie?

domeniu — avînd 11 000 elevi și studenți, față de talul locuitorilor, cifrat 40 000, sau 180 de manifestări (le-am numărat !) în planul trimestrial de acțiuni pe tema de educație.De curînd, cu ocazia unei noi vizite la Dej. am găsit în plină desfășurare concursul formațiilor artistice școlare. Pe scenă s-au perindat, rînd pe rind, elevi și eleve, români și maghiari, evocînd — in cintec și poezie — file din istoria patriei.Și citind cu emoție cuvintele celui ce a deschis cel mai strălucit capitol al acestei istorii.Iar sala bătrînei case toră era neîncăpătoare glasurile pure, care despre viața noastră.ascultând, îmi mereu reperele de locomotivă, casă, ei desco-

de tola

de eul- pentru cin Iau

Alte județe au terminat 
însămînțatul porumbuluiIntr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Comitetul județean de partid Vilcea, se arată că lucrătorii ogoarelor din județ au încheiat însămin- tarea porumbului și a celorlalte culturi agricole de primăvară în condiții calitativ superioare.De asemenea, în primele zile ale acestei săptămini au încheiat această lucrare unitățile agricole din județele Dolj, Neamț, Timiș, Iași, Cluj, Mehedinți. Acum, mijloacele mecanice și forța de muncă sint concentrate la lucrările de întreținere a culturilor, îndeosebi la sfecla de zahăr, floarea-soarelui, legume etc. A început și irigarea culturilor.

Reportaj de LETAY Lajosfrumoasă la Dej, în acest oraș cu așezare plăcută, la întîl- nirea Someșurilor și a șoselelor. în îmbrățișarea colinelor ? Cei de la de mobilă iți vorbesc ceeași dragoste despre lor — întocmai ca și torii de la fabrica de celuloză sau de la fabrica de conserve, sau de la toate celelalte întreprinderi.Oare nu tocmai în această abnegație și dragoste de muncă stă explicația faptului că municipiul Dej și-a indeplinii planul cincinal cu 107 zile înainte de termen, contribuind astfel în considerabilă măsură la buna reputație și la suc-

largă a fabrica cu a- munca munci-
să-i acorde și mai multă a- tenție.In noul plan cincinal, Dejului ii revin sarcini considerabile. Creșterea industriei sale — prin modernizări și prin punerea in funcțiune a unor noi uzine — trebuie să reprezinte 30 de procente. Printr-o cit mai grabnică punere in funcțiune — adaug eu, dimpreună cu locuitorii municipiului. Și cite alte lucruri mai trebuie să ducă la bun sfîrșit oamenii din Dej, in acești cinci ani. chiar dacă mă refer numai la una dintre marile lor probleme : prevenirea inundațiilor, prin asanarea Someșului și a piraielor din preajmă. Statul

de canal ; trebuie strămutate multe hectare de ogor, pentru ca terenul productiv să nu se reducă ; trebuie înălțate poduri, trebuie făcute mutări, trebuie o întreagă acțiune de sistematizare urbană. Este necesară deci mult mai multă muncă decît cea de anul trecut, la peste 1 400 lei pe Am însă convingerea tudinea că locuitorii și-o vor asuma și pe Localnicii au multă pentru orașul lor. Astfel. Dejul poate ajunge chiar și in linia de frunte a orașelor, de vreme ce municipiul a cunoscut deja succese și in acest

evaluată locuitor, și certi- Dejului aceasta, dragoste

Privind și reaminteam mecanicilor Venind spre peră și la Dej, mereu, alte și alte repere noi : zveltețea hotelului terminat deja pînă la etajul al șaptelea — clădire care „va fi o bijuterie a orașului, dacă se realizează așa cum a proiectat-o arhitectul". De pe drumurile către Dej, mecanicii de locomotivă pot zări de departe depoul nou. autogara modernă, spitalul și policlinica nouă, cu 430 paturi, digurile tot mai înalte de pe malul Someșului Mare, șirurile de case noi de pe Dealul Trandafirilor. Si — am convingerea că, poate, curînd de tot — noua casă de cultură a Dejului se va număra de asemenea printre reperele lor.

Se extinde modernizarea
transportului feroviarUnitățile feroviar* din țară au primit, de la începutul anului, peste 30 de locomotive electrice, diesel-elec- trice și hidraulice, sute de vagoane de călători și marfă, de diferite tipuri și capacități. După cum ne informează Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, pînă la sfîrși- tul lui 1976, însemnele C.F.R. vor mai fi înscrise pe 105 locomotive și aproximativ 4 500 vagoane.Concomitent, tracțiunea electrică va fi extinsă pe noi trasee din Transilvania, Moldova, Dobrogea și Banat. Ne mai despart doar cîteva luni, cînd, în filele istoriei comunicațiilor române, vom consemna că 1976 va fi ultimul an de existență în serviciu pe liniile principale și secundare • locomotivelor cu abur.
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FAPTUL;
DIVERS!Prima, singura, dar nu ultima

Șantierul naval Galați. A fost 
lansat un nou vas — mineralie
rul „Călan" — de 12 500 tone. 
Momentul, deși solemn, sărbăto
resc, a devenit obișnuit, prin re
petare, pentru gălățeni. Extrem 
de interesant ni se pare urmă
torul fapt : dispecer-coordona- 
tor de navă, comandant, nu este 
un inginer, ci o ingineră. 
Adriana Stoica. Are 29 de ani. 
Lucrează aici de aproape 6 ani. 
de cind a terminat, tot la Galați, 
'acuitatea. ,.Călan" este a 15-a 
navă ale cărei lucrări le co
ordonează inginera. Sint lucrări 
care încep cu momentul lansării 
și se încheie abia după probele 
de marș la mare.

— Nu e o meserie tocmai 
bărbătească — i-a spus cineva. 
Și-apoi, sînteți prima și singura 
femeie din fără care veghează 
nave de asemenea capacitate.

— E adevărat — i-a răspuns 
Sint prima, sint singura, dar nu 
voi fi și ultima. Trebuia cineva 
dintre noi să facă începutul...

neprevăzut
Artiștii amatori din comuna 

Salcea, județul Suceava, se întorceau de la un concurs care 
avusese loc intr-o altă comună. 
La un moment dat. șoferul 
autobuzului cu care călătoreau. 
Costache Gagiu, a oprit pe un 
drum lăturalnic și a grăit :

— Eu nu sint artist, dar ama
tor de un bănuț-doi nu pot să 
nu fiu. Așa că, dacă nu puneți 
mină de la mină să-mi dați pe 
loc 300 de lei, vă las in mijlocul 
drumului.

Degeaba i s-a explicat precum 
că autobuzul a fost închiriat șl 
plătit. Gagiu nu s-a urnit din 
loc, pină nu i s-au dat banii ce- 
ruți Dar a fost dat și el pe 
mina miliției.Cui i se încredințează
9volanul?Din statisticile miliției rezultă că un anumit număr de accidente rutiere cu consecințe grave sint provocate de conducători auto cu deficiențe de ordin psihic și comportamental. Pentru a depista preventiv deficiențele de această natură, miliția județului Satu-Mare, împreună cu Direcția sanitară și Spitalul județean, a Inițiat o minuțioasă testare psiho-com- portamentală a viitorilor candidați la permisul de conducere auto. Ei au fost puși să dea răspunsuri la un chestionar. Rezultatele primului test efectuat zilele acestea au fost de-a dreptul surprinzătoare. Din cei 192 de candidați la examenul pentru obținerea permisului de conducere auto. 31 au fost declarați inapți pentru a conduce autovehicule, prezentînd deficiențe psiho- comportamentale care constituie virtuale pericole pentru circulația pe drumurile publice.
Noaptea, 
intr-o barcă...Porțile întreprinderii de industrializare a peștelui din Tui- cea erau inchise. In jur — liniște adîncă. Deodată, dinspre Dunăre, prin pîcla deasă a nopții, s-a auzit plescăind o barcă. Barca s-a lipit de mal. Din ea a coborît o umbră, care a străbătut în fugă incinta întreprinderii. Apoi a dispărut printr-un geam parcă anume lăsat deschis... După citeva minute, prin același geam, umbra s-a strecurat cu vreo 50 de kilograme de pește și peste 30 kilograme de icre. Ofițerul de serviciu dă alarma. Vin în ajutor lucrători de miliție, care dibuie imediat urma făptașului. Făptaș care nu era altul decît paznicul Cristea Vesparu. Paznicul tocmai ieșise din schimb. Ieșise pe poartă, dar se întorsese pe Dunăre, cu barca. Acum fostul paznic se află sub pază.
Răspuns 
la faptul 
divers

Scriam in rubrica noastră, tub 
titlul „Să-mi cinți cobzar...", 
despre cheful de pomină făcut 
de ospătarii restaurantului din 
Aleșd, județul Bihor, cu mult 
după ora legală de închidere. Și 
mai spuneam că in fruntea noc
turnilor petrecăreți se aflase în
suși responsabilul restaurantu
lui, Nicolae Roman, a cărui me
lodie preferată „Să-mi cinți 
cobzar..." s-a auzit de prea 
multe ori in noaptea aceea, pină 
a ajuns și la urechile noastre 
lată că, prin adresa 2721 din 7 
mai, președintele cooperativei de 
consum orășenești Aleșd ne in
formează : „Faptul semnalat a 
constituit baza analizei întregii 
activități a lucrătorilor de la res
taurantul Aleșd, în urma căreia 
șeful de unitate Nicolae Roman 
a fost schimbat din funcție șt 
transferat la depozitul de amba
laje. Vă mulțumim pentru aju
tor". Cu plăcere, și altă dată 
Dar mai bine... s-auzim numai 
de bine !

Rubrica redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell"
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în orice sector ar lucra — în fabrică sau pe ogor, in institute de cercetări sau in domeniul ocrotirii sănătății, ori în administrație și servicii publice — comunistului i se cere să manifeste și să determine la toți, din jurul său o atitudine înaintată față de muncă, față de îndatoririle Sociale. Componentă definitorie a educației socialiste, o asemenea conduită își găsește, și trebuie să-și găsească expresia, in cazul comunistului care lucrează în comerț in respectul și solicitudinea exemplare față de public...... De citeva ori am venit să cumpăr pantofi bărbătești nr. 42 la prețul de 298 sau 360 lei și nu am găsit. Vă rog să luați măsuri de aprovizionare corespunzătoare". Semnează : Savu Oprea, str. I. L. Ca- ragiale, bloc C. 4, scara C, apartamentul 9. Iar mai departe, pe ver- so-ul acestei pagini din condica de sugestii și sesizări a magazinului universal ,.Diana" din Tulcea, citim — la rubrica ..Măsuri luate de șeful de unitate" : „în ziua cind magazinul a primit pantofi ca aceia solicitați, clientul a fost anunțat și apoi servit".Sublinierile din textul de mai sus ne aparțin. Le-am făcut, întrucît faptul — poate unic, poate constatabil și în alte magazine -ne-a produs o satisfacție lesne de înțeles, gîndin- du-ne la cetățeanul care apelează cotidian la serviciile comerțului.Prezența noastră la Tulcea era determinată de dorința de a analiza, în magazinele cu produse industriale de larg consum, modul în care organizațiile de partid se ocupă de cultivarea respectului și solicitudinii față de publicul cumpărător in rîn- dul tuturor oamenilor de dincolo de tejghea. Iată de ce, întrebarea primă a anchetei noastre a venit în modul cel mai firesc : caracterizează sau nu asemenea fapt exemplar atitudinea lucrătorilor comerțului din oraș ?

Răsfoind în continuare condica de la „Diana”, ne-am convins, că, în acest mare și modern magazin, dialogul care însoțește actul vinzării se poartă în termeni aleși, cu zimbet și serviabi'.iiate, cu folos real pentru cumpărător. Dovadă. în patru ani de cind ființează unitatea, în condica respectivă n-au fost semnalate decît vreo patru reclamații. în rest — numai aprecieri.Aceeași atmosferă — la magazinul copiilor, la unitatea nr, 11, de galan-
PREOCUPĂRI 

AIE ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID DIN TULCEA

terie și marochinărie. sau Ia unitatea nr. 21, de confecții bărbați, unde cumpărătorii sint întimpinați nu numai cu zîmbete, dar și cu sfaturi asupra culorii, modei și modelului.— Cum ați reușit să creați și să statorniciți în fiecare unitate climatul favorabil servirii civilizate, bunei conduite și bunei vînzări în ultimă instanță ?Din discuțiile purtate cu tovarășele Maria Andrei și Maria Păun — secretarele celor două organizații de bază care cuprind pe toți membrii de partid din acest sector — ne-am convins că aici acționează cu eficiență un întreg sistem educațional. Din cei peste 400 de lucrători din comerțul nealimentar, 100 sint membri de partid — iar cele două organizații de bază constituie forțe politice puternice, promotoare ale exemplelor pozitive, demne de urmat.— Am concentrat în această di-

Cercetârile 
continuăCooperatorii din satele Boovenl și Foișor, comuna Drănic — județul Dolj, au avut în fruntea lor, timp de 5 ani, ca președinte pe Dumitru C. Lazăr. După cum rezultă dintr-o scrisoare trimisă redacției noastre, semnată de mai nuiți membri ai C.A.P.. „președintele nu mai ținea seama de cooperatori. le adresa cuvinte necuviincioase, pe unii i-a și bruscat. Pe cine prindea necaz, se răzbuna în fel și chip. Mașinile cooperativei le folosea ca și cum ar fi fost ale lui, inclusiv la vînă- toare, pină cind le-a distrus". în scrisoare se dădeau numeroase alte exemple de a- buzuri ale președintelui și contabilului-șef, pentru obținerea de avantaje personale, firește, în dauna avutului obștesc. La adunarea generală care a avut loc de curind, președintele nici n,u a mai venit, pentru că ,știâ ce-1 așteaptă". Bineînțeles că membrii cooperatori nu 1-aU mai ales. Dar numai această măsură este cu totul insuficientă, arătau semnatarii scrisorii, dacă ținem seama de gravitatea a- buzurilor și a ilegalităților comise.U.J.C.A.P.-Dolj, căreia redacția i-a trimis sesizarea spre soluționare, ne-a răspuns că din cercetările întreprinse s-a constatat justețea celor sesizate. „Abaterile și abuzurile săvîr- șite sint cunoscute de consiliul popular și postul de miliție ăl comunei Drănic, care cercetează faptele. în ceea ce privește eventualele pagube produse cooperativei agricole, s-a dispus o verificare a gestiunii de către organele de control financiar ale B.A.I.A. — Craiova.Așadar, redacția urmează să primească

un nou răspuns, pe care îl vom comunica. la rîndu-ne, semnatarilor.
„Craș frumos" 

înseamnă 
oraș curatCititoarea Maria Murgu din București, pensionară, ne-a scris că a fost la tratament în orașul Pucioasa. „De la buh început pot să afirm că acest oraș mi-a plăcut foarte muit — spunea ea în scrisoare. Dacă aș fi găsit o locuință să mă pot stabili aici, aș fi lăsat Bucureștiul". în continuarea scrisorii, autoarea făcea unele observații și sugestii in legătură cu mai buna gospodărire a a- cestei localități. Scrisoarea a fost cercetată atent de către Consiliul popular al o- rașului Pucioasa, iar măsurile adoptate vădesc receptivitate față de sugestiile celor ce doresc ca orașul să arate cit mai îngrijit, „Problemele semnalate cu privire la curățenia din piața o- rașului, se subliniază în răspuns, faptul că producătorii își așază produsele pe jos, în IOC să folosească standurile construite în acest scop, dind aspect neigienic, faptul că străzile orașului nu se mătură pe timpul nopții sint întemeiate. De asemenea, s-a constatat că sint a- devărate și aspectele Semnalate in ce privește aruncarea ambalajelor de către lucrătorii de la magazinul de menaj, în loc ca acestea să fie recuperate.Pentru a înlătura a- semenea neajunsuri, s-au stabilit măsuri concrete pentru ca toate produsele să fie desfăcute la standurile special amenajate, tonetele să fie reparate și întreținute. S-au luat, de asemenea, mă- ! suri pentru îmbunătățirea serviciilor publice chemate să asigure și să vegheze la curățenia orașului".

Cînd există
preocupare, 

saluți!
se găsescRăspunzînd la o scrisoare referitoare la unele aspecte ale aprovizionării municipiului Hunedoara, comitetul județean de partid ne informează că atît municipiul Hunedoara, cit și orașele din centrul minier Valea Jiului se bucură de prioritate în aprovizionare, drept care lună de lună se vînd cantități mereu mai mari de produse alimentare.în răspuns se subliniază apoi că „aprovizionarea populației este analizată săptă- mînal în ședințe de comitet executiv ale consiliului popular municipal. Din analizele făcute rezultă că au fost și unele deficiențe în repartiția fondului de marfă pe cartierele orașului, precum și privind a- titudinea unor vinză- tori față de publicul cumpărător. S-au luat măsuri pentru a se înlătura asemenea deficiențe, au fost instruite echipele de control obștesc din cadrul consiliului municipal al F.U.S. pentru a face un control mai frecvent și mai eficient".Pentru a contribui la mai buna aprovizionare a populației, se spune în răspuns, s-au luat măsuri în vederea creșterii suprafețelor însămînța- te cu legume. (Au fost amenajate mai multe solarii, s-au repartizat terenurile virane la întreprinderi, pentru a fi cultivate ; în orașul Hunedoara, spre exemplu, pe asemenea terenuri s-au însămîn- țat circa 6 ha cu cartofi și legume). De asemenea, s-au luat măsuri pentru creșterea efectivelor de porci și. în general, pentru creșterea efectivelor de animale la populație și încheierea de contracte de livrare către stat.

Neculai ROȘCA

recție, ne spunea tovarășa Andrei, toate forțele de care dispunem. Pentru că 97 la sută dintre lucrători sint femei, iar 65 la sută tineri, am luat măsuri ca, sub îndrumarea comuniștilor. comisiile de femei, organizațiile U.T.C. și sindicatul să desfășoare o activitate concertată, menită să convingă pe fiecare lucrător că are răspunderi bine determinate în buna aprovizionare și servire a populației, în gospodărirea și apărarea avutului obștesc, că are obligația socială de a fi necondiționat la dispoziția publicului.— Ce s-a întreprins concret ?— în primul rînd, am avut în vedere ca la fiecare loc de muncă (pe lingă „universalul" „Diana" dispunem și de o rețea formată din alte 15 unități de vînzare în oraș) să se constituie cite un nucleu de comuniști. Un accent deosebit punem, de asemenea, pe aportul pe care îl poate avea învățămintul politic și economic de masă — util atît în pregătirea profesională cit, mai ales, în formarea atitudinii față de muncă, în deprinderea regulilor de civilizație socialistă....în continuarea discuției noastre, aveam să aflăm că și adunările generale de partid au fost astfel concepute, pregătite și desfășurate incit să constituie adevărate școli de educație. Organizația de partid a lucrătorilor din rețea, spre exemplu, dezbate la fiecare adunare generală — sub forme diferite, indiferent de tematica ei specială — și două probleme permanent actuale : îndeplinirea planului și comportarea față de public. în plus, o adunare deschisă a fost consacrată numai acestor două probleme ; alta a discutat și sancționat cazul unei vînzătoare găsită cu lipsuri în gestiune ; alta a analizat atitudinea vînzătorilor așa cum este ea oglindită în condicile de sugestii și sesizări din cele 15 unități cu a- cest profil din oraș, insistîndu-se și asupra modului în care s-a răspuns intervențiilor scrise ale cetățenilor ; iar ultima adunare generală a dezbătut comportarea lucrătorilor în lumina Codului etic.Evident, evantaiul formelor politico-educative folosite este mult mai larg. S-ar mai putea vorbi, în acest sens, de activitatea celor 30 de agitatori, deosebit de activi, de agitația vizuală bogată și inspirată (vizibilă în toate unitățile), de cele 23 brigăzi de bună servire, de desele schimburi de experiență (pe plan local, cu alte magazine din țară sau cu „universalul" „Prior" din Bratislava), de faptul că extinderea comerțului stradal a avut și un efect educativ, vînzătorului rămas singur în fața cumpărătorilor solicitin- du-i-se o mai mare responsabilitate. Și, nu în ultimul rînd, s-ar cuveni măcar menționate gazeta satirică de la „Diana" care, sub genericul „Să prevenim abaterile de Ia regulile generale de comerț", prezintă totdeauna reușite caricaturi „la zi", ca și brigada artistică de agitație, laureată pe țară, al cărei program actual, intitulat „Comerț cu cîntecel", combate intirzierile de la program, neregulile din aprovizionare, unele atitudini necuviincioase, în sfîrșit, să mai spunem că — la inițiativa celor două organizații de partid — pentru cunoașterea legislației și cultivarea îndatoririi de a apăra avutul obștesc, trimestrial, alteori mai des, în fața tuturor lucrătorilor sint invitați juriști, care prezintă pe larg și pe înțeles legile sau reglementările cele mai recente.Tovarășele secretare ale celor două organizații de bază din comerțul nealimentar tulcean ne-au vorbit, bineînțeles, și de unele neimpliniri ale muncii politico-educative. Nu mai insistăm și noi asupra acestora, considerind că, fiind cunoscute, se va acționa cu hotărîre pentru a fi înlăturate acum și evitate în viitor. Cele două organizații de partid la care ne-am referit au, pentru aceasta, capacitatea și experiența necesare.
G. MU R Ol

liustratd din Poiana Brașov Foto: 8. Cristian

POIANA BRAȘOV 
in perspectiva anului 1980Prin frumusețea peisajului natural și excelentele condiții de recreare și reconfortare, de practicare a turismului și sporturilor, Poiana Brașov exercită o puternică atracție în rîndurile turiștilor din țară și de peste hotare. Măsurile întreprinse în ultimii ani pentru dezvoltarea și modernizarea bazei turistice și sportive de aici au făcut din Poiana Brașov o stațiune montană cu caracter complex, solicitată în tot timpul anului. Pentru valorificarea cit mai deplină a potențialului turistic și sportiv al stațiunii, statul a prevăzut în actualul cincinal alocarea unor însemnate fonduri bănești. Despre dezvoltările și modernizările preconizate ne informează tovarășul Loghin Jucan, directorul coordonator al O.N.T. „Carpați" din Brașov.— Din fondurile bănești alocate se va asigura o sporire a capacității de cazare pină la 5 000 de locuri față de 1 500 în prezent. Practic, pină in 1980 vor fi date în folosință un număr de 12 hoteluri, care Vor dispune de unități de alimentație publică moderne — restaurante, terase și baruri — precum și de numeroase servicii de larg interes.— Odată cu sporirea capacității de cazare se va extinde, cu siguranță baza sportivă și de divertisment. Ce ne puteți spune în acest sens ?— După cum se știe, la ora actuală, în zona Poienii Brașov există asigurate condiții foarte bune pentru practicarea sporturilor de iarnă, în special a schiului. Poiana are un număr mare de pîrtii de schi, atît pentru avansați, cit și pentru începători. Există aici . și un excelent patinoar artificial, un stadion, citeva terenuri de sport. în anii viitori, această bază va fi simțitor dezvoltată și modernizată. Se vor deschide noi pîrtii de schi și vor fi amenajate cele existente. Acestora li se vor alătura două trambuline — una de 45 de metri și alta de 90 de metri. In 1930 Poiana Brașov va dispune de o bază pentru practicarea jocurilor de iarnă care va putea rivaliza cu cele mai renumite stațiuni din lume. De asemenea, s-au prevăzut și alte obiective : un bazin de înot, două piscine acoperite, o sală de sporturi, terenuri pentru tenis, handbal, volei, baschet minigolf, poligoane de tir și altele. Tot pentru diversificarea posibilităților de divertisment se vor construi și edificii culturale, între care o sală de cinematograf.— în condițiile sporirii, de la un an la altul, a numărului de turiști din țară și de peste hotare, cum se

va rezolva problema transportului spre Poiană, și de aici spre pîrtiile de schi ?— în prezent, accesul spre Poiană se asigură pe șoseaua asfaltată pentru autovehicule și pe vechiul drum pentru cei care doresc să urce pe jos. în următorii ani însă, cele două căi de acces se vor dovedi insuficiente. Iată de ce chiar în cursul a- cestci veri va începe modernizarea unor noi căi de acces spre Poiană. Este vorba de drumul care pleacă
Se înfăptuiește un amplu program 

de dezvoltare și modernizare a bazei 
turistice, sportive și de agrement

din orașul Rîșnov și care va prelua o parte din autovehiculele care vin dinspre București (pe Ia Pirîul Rece și Bran), descongestionînd astfel o- rașul Brașov și actuala șosea. Totodată, se prevede construirea unei așa-numite telcgondole, care va lega Poiana direct de Brașov prin punctul „Pietrele lui Solomon". Nu va fi neglijat nici vechiul drum, atît de îndrăgit de brașoveni, care va fi insă reamenajat. Pentru a facilita accesul unui număr cit mai mare de turiști și sportivi spre vîrful masivului Postăvarul, de unde pornesc cele mai importante pirtii de schi, se prevede construirea unei noi telecabine care va avea ca punct de plecare zona restaurantului „Capra Neagră". Se vor crea, de asemenea, mai multe teleschiuri, iar telcscaunul existent va fi modernizat, mărindu-i-se capacitatea de la 120 la 400 persoane pe oră.De la același interlocutor, precum și de la edilii Brașovului am aflat că există preocupare și pentru rezolvarea circulației auto în Poiană, pornindu-se de Ia necesitatea protecției mediului înconjurător. Se prevede ca accesul mijloacelor de

transport auto să fie strict interzis pe raza stațiunii. în acezt scop, in zona cabanei „Vînătorul" (Poiana Mare) se va amenaja un loc de parcare pentru autovehicule. De aici și pină în Poiană, ca și pe raza Poienii, transportul se va asigura cu miniauto- care electrice, ferind în felul acesta stațiunea de pericolul poluării și degradării zonelor verzi.Primăvara acestui an a găsit Poiana Brașov transformată într*un adevărat șantier, dar care nu impietează asupra odihnei și recreării vilegia- turiștilor. în diverse puncte pot fi observate noile construcții ridicate pină la acoperiș. Se lucrează de zor la rețelele de apă și canalizare, la diverse amenajări. Două din obiectivele prevăzute in programul de dezvoltare, și anume hotelurile „Alpin" $1 „Ciucaș", cu 270 locuri și, respectiv, 510 locuri, se află in finisare. în stadiu avansat de construcție se află hotelul-pensiune și restaurantul vinătoresc. Concomitent, se lucrează intens la hotelurile „Piatra Mare" și „Caraiman". Acestora li se Vor adăuga in anii viitori noi hoteluri, între care „Olimpic", ..Piatra Craiului", „Cerbul", „Ursul”, „Căprioara".în dezbaterile publice pe marginea schiței de dezvoltare a Poienii Brașov s-a subliniat ca foarte bună soluția adoptată de institutul „Pro- iect"-Brașov privind amplasarea viitoarelor construcții in citeva puncte ale stațiunii, îndeosebi în zone mai retrase, liniștite. Prin aceasta, și prin alte soluții constructive adoptate, s-a evitat imprimarea unui caracter de localitate urbană. S'nt prevăzute și alte măsuri de protejare a cadrului natural și de sporire continuă a frumuseții renumitei stațiuni.
Nicolae MOCANU
corespondentul „ScinteiF

Din agenda TIBCO '76
Opinii ale unor participant!

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba germană.
17.00 Telex.
17,05 Hal la joc — dansuri populare.
17,25 Din țările socialiste.
17,35 Enciclopedie pentru tineret.
18,05 Muzica — emisiune de actualita

te muzicală. In pregătirea Congre
sului educației politice și culturii 
socialiste.

18.25 Cabinet juridic.
18.45 Universitatea TV,
19,20 1001 de seri,
19,30 Telejurnal.
20,00 Floarea din grădină.
20,50 Cadran economic mondial.
21.10 seară de canțonete.
21.25 Fără cuvinte : „Joe cel cu privi

rea de bumbac".
21,35 Magazin cultural-artistic TV.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii.

22,00 Un pictor al omului : Cornelia 
Baba.

------£---
BUZĂU

Magazine noiConcomitent cu dezvoltarea economică și urbanistică, orașele județului Buzău cunosc salutare schimbări în activitatea comercială, menită să satisfacă în măsură din ce în ce mai mare cerințele populației. în a- cest context se remarcă eforturile îndreptate spre dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico- materiale a comerțului, amplasarea unităților de desfacere în noile cartiere de locuințe și promovarea comerțului stradal, însemnatele fonduri de investiții alocate în ultimii ani au Schimbat radical structura rețelei comerciale. Au apărut unități mari, dotate cu utilaje și instalații moderne de prezentare și păstrare a mărfurilor. Numai in cursul anului trecut, noile spații date în folosință au însumat peste 12 000 metri pătrați, la care s-au a- dăugat 30 de unități modernizate și reamenajate.— Pentru acest an — ne spunea Aurelian Tufan, directorul direcției comerciale județene — programul dezvoltării rețelei prevede Construirea și punerea în circuit a unui important număr de unități. Așa, bunăoară, la Buzău, în cartierul Crîng urmează să fie finalizate localurile unor unități pentru vin- Zarea mărfurilor nealimentăre și o farmacie. Tot aici se construiește complexul comercial nr. 2 cu o suprafață de 2 000 metri pătrați, precum și o pia-

și modernizateță agroalimentară. în același timp, in comerțul buzoian se află în curs de materializare și un larg program de repunere in circuit a fostelor spații comerciale tradiționale, și de modernizare a unităților care funcționează în localuri mai vechi. Astfel, se are în vedere refacerea parterului impozantei clădiri a „Bazarului Obor", unde pe 600 metri pătrați se amenajează un magazin alimentar cu autoservire și un grup de unități profilate pe desfacerea lactatelor, a produselor de panificație, a preparatelor din carne, pește proaspăt și altele. în apropiere, pe strada Al. I. Cuza, supranumită „Lipscanii Buzăului", există un grup de 42 de clădiri care păstrează arhitectura veche specifică orașului și care adăpostesc numeroase unități comerciale. Aici, cu contribuția Institutului de cercetări și proiectări pentru comerț, magazinele vor fi supuse unui proces de restaurare tncepînd cu fațadele și vitrinele.Același proces înnoitor cunoaște și rețeaua comercială a orașului Rimnicu-Sărat. unde numărul magazinelor noi este în continuă creștere. Intre altele, notăm construcția unui complex comercial cu o suprafață de 2 000 metri pătrați situat în Piața Gării. (Mihai Bâzu, corespondentul „Scînteii").

KUNG FAN-CHENG, directorul pavilionului R. P. Chineze : „Participarea Republicii Populare Chineze la Tîrgul international de primăvară de la București ne dă prilejul să/ remarcăm cu bucurie rezultatele deosebite pe care le obține poporul frate român în construcția socialismului. Totodată, cele peste 900 de exponate prezentate in pavilionul nostru — ceasuri, biciclete, televizoare, aparate electrice de uz casnic, mătăsuri, blănuri, produse de artizanat, obiecte de artă ș.a. — dau o imagine grăitoare a marilor realizări obținute de poporul chinez în revoluția și construcția socialistă. Sintem siguri că participarea la TIBCO ’76 va contribui la adincirea cunoașterii reciproce și La întărirea prieteniei dintre popoarele chinez și român, la dezvoltarea relațiilor economice și comerciale, de colaborare pe multiple planuri dintre cele două țări".LUIS FILIPE PEREIRA, directorul pavilionului Portugaliei : „Relațiile de prietenie dintre România și Portugalia iși găsesc o nouă ilustrare prin participarea țării noastre la a- ceastă importantă manifestare economică internațională, care se desfășoară intr-o excelentă ambianță in capitala României. Schimburile comerciale dintre țările noastre se află într-o permanentă creștere și diversificare. Acest proces favorabil, în interesul României și al Portugaliei, este direct înfîurit de rezultatele fructuoase ale convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă de prietenie, la București și Lisabona, intre președinții Nicolae Ceaușescu și Francisco da Costa Gomes, de acordurile stabilite între cele două țări. Prezența noastră la TIBCO ’76 ne prilejuiește o cunoaștere directă a ofertei românești de export intr-un domeniu de larg interes cum este cel al bunurilor de consum, posibilitatea de a in-

cheia contracte comerciale fructuoase".STEPHAN RUKLA, reprezentantul firmei „A. W. Faber — Castell", din Austria : „Recent am avut deosebita onoare de a fi reales secretar general al Asociației do prietenie Austria—România, ceea ce mă stimulează să vin deseori in fru-u'asa dumneavoastră țară. De altfel, la TIBCO, firma noastră participă de la prima ediție. Ca urmare, de la șn la an, relațiile economice ale fit' toi ce o reprezint cu Întreprinderi rin România s-au dezvoltat. O dovadă a acestei aprecieri constă în fapta: că, in toamna anului trecut și în la 1- rie a.c„ am semnat contracte c ■ întreprinderi românești de corner' exterior. Exponatele prezentate la TIBCO ’76 — de la instrumente specializate de scris pină la minicaleu- latoare — se bucură de interesul vizitatorilor și specialiștilor români, aceasta dovedind că particip rea noastră Ia tîrg va fi fructuoasă".A. H. GOUDZWAARD, reprezentantul firmei „Cristian Saar" G.m.b.H. din R. F. Germania: „Sintem pre- zenți pentru prima oară la B’cu- rești Din capul locului trebuie să subliniez excelenta organizare a TIBCO '76, care se dovedește a fi, prin nivelul deosebit al exponatelor, prin numărul participanților și cadrul deosebit de favorabil asigurat de țara-gazdă pentru dezvoltarea colaborării economice, una din manifestările economice internaționale specializate de prestigiu. Am auzit înainte de a sosi la București că aveți specialiști bine pregătiți. Dar acum, după ce am luat contact cu numeroși muncitori. Ingineri și tehnicieni români, care s-au interesat de produsele expuse de firma noastră, pot afirma că dispuneți de cadre excelente, cu multiple cunoștințe tehnice".
De la NAVROMComandamentul marinei civile „NAVROM" a întocmit noul orar al navelor fluviale de pasageri, a cărui valabilitate este Cuprinsă intre 1 iunie 1976 și 31 mai 1977. La definitivarea viitorului grafic de circulație s-au avut în vedere, îndeosebi pe baza propunerilor primite din partea oamenilor muncii, stabilirea unor ore de plecare și sosire adecvate programului de lucru din întreprinderi și instituții, reducerea timpului de

parcurs al vaselor pe mai multe trasee, precum și îmbunătățirea modului de corelare a orelor de sosire a mijloacelor de transport feroviare, rutiere și aeriene.Pentru noul sezon estival s-a prevăzut. totodată, un număr sporii de motonave turistice, cum ar fi cele de pe traseele Tulcea — Chilia. Tulcea — Sulina, Tulcea - Sf. Gheorghe. Brăila — Galați — Tulcea, Orșova — Moldova Veche și altele.
• Festivalul cultural artistic 

„PRIMĂVARA ARĂDEANĂ" continuă in municipiul și județul Arad printr-o serie de manifestări importante. Din programul acțiunilor care au avut loc pină acum notăm : Simpozionul „Aradul, vechi centru al 
vieții politice și culturale roma
nești, al luptei pentru eliberare 
socială și națională, pentru uni
tate și independență", ta care au participat numeroase personalități ale vieții culturale și științifice din București, Cluj- Napoca, Timișoara l ‘ concertul-spectaeol 
partidului și patriei"

și Arad . 
„Omagiu susflnut

pe scena Palatului cultural din Arad de formațiile corale fruntașe din județ ; sesiunea de comunicări „Rolul presei din 
Transilvania in făurirea unită
ții culturale și naționale a ro
mânilor", la care au prezentat lucrări cercetători din București, Cluj-Napoca, Timișoara. Oradea, Oțelul Roșu și Arad ; colocviul „Etica muncii — oa
menii județului Arad in schițe 
și reportaje", care a avut ioc ia clubul presei din Arad : vernisajul expoziției de pictură sculptură și grafică organizată de filiala Arad a U.A.P. e A- 
GENDA ARGEȘEANĂ. La Ca

sa de cultură a sindicatelor din Pitești s-a deschis cea de-a treia ediție a festivalului-concurs de muzică cultă și dans clasic 
„Darclee". Participă interpreți de la Opera Română din București, Conservatorul „Ciprian Po- rumbescu", Filarmonica „George Enescu", școala populară dt artă și orchestra de cameră a Palatului de cultură din Pitești La muzeul din Golești a avut loc simpozionul : „Rolul Goleș 
Iilor in lupta pentru unitate și 
independență națională". în comunele Tigveni, Ciofrîngeni. Oarja, Câteasca. Schitu Golești. Stîlpeni și Albești brigada ști

ințifică a purtat dialog cu cetățenii pe tema : „Teism și a- 
teism — două concepții diame
tral opuse despre lume și via
ță". • LA BRAȘOV s-a desfă-
CA^MET (MW;șurat recent tradiționala „Săr

bătoare a junilor și primăverii" Ca de obicei, din Piața Uniri' cei 190 de juni călări — „tineri" „bătrîni", „roșiori", „dorobanți", „curcani" etc. — S-au îndreptat încolonați, cu fanfara în frunte, spre centrul vechi al Brașovului și apoi spre „Pietrele lui

Solomon", locul obișnuit al desfășurării acestei sărbători. Aici, formații artistice de amatori de la întreprinderile de autocamioane, de rulmenți, de la școala populară de artă, Hidromecanica, C.F.R. și altele au prezentat, în prezența a peste 50 000 de spectatori, un bogat program artistic, e UNIVERSITATEA 
POPULARA IAȘI a inițiat un ciclu de manifestări pe tema 
„Rezonanțe ieșene in cultura 
românească". în cadrul acestuia, prof. univ. dr. doc. Constantin Ciopraga și prof, univ, dr GheOrghe Platon au conferen

țiat despre „Iașii și ideea de conștiință națională". « „ZILE
LE CULTURII SOCIALISTE" — suită de manifestări politico- educative și cultural-artistice, aflată Ia cea de-a treia ediție — se desfășoară la LOVRIN (județul Timiș) și în satele aparținătoare. Au loc întîlniri CU activiști de partid și de stat, simpozioane și dezbateri pe teme agricole, seri de teatru șl de poezie, expoziții, cicluri de filme • AGENDA SĂLĂ.IEANA. La Zalău a avut loc festivalul folcloric „De dor și de omenie", la care au participat elevii liceelor

pedagogice din județele Alba Argeș, Bihor, Blstrița-Năsăutl. Brașov, Constanța, Dîmbovița Dolj. Gorj, Hunedoara M'-ru mureș. Mureș, Neamț, Olt și Sft laj. Mii de cetățeni din co '.un. Fildu șl din împrejurimi a i Iu parte la o serbare cim • pe Dealul Tetișului. pr?c, ui de dezvelirea unei porți lice la una din intrările in S' laj. realizată de sculptor noou lâr Gheorghe Man. Pe M'gur. Priei s-a desfășurat tr.' la sărbătoare „Măsurișui".
Corespondenții ,Semen
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IJîcî un efort nu este prea mare pentru
ȚUNEREA IN FUNCȚIUNE IA TERMEN 
A NOILOR CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE

de mai
ah urnii șantier bun

ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII „STEAUA ROȘIE" BUCUREȘTI

NOUL OBIECTIV VA FI REALIZAT 
MAI DEVREME

deO prezență dinamică și-a făcut, puțină vreme, apariția în peisajul munților Călimani ! mile sale lși dor' tate activitatea $■ important obiect țiile de lucru sînt d muntele cu pantele drumurile greu de străbătut trebuie Învins, ci și „încăpățînarea" iernii, care încearcă să-și prelungească șederea, prin aceste locuri, chiar și în acest început de mai.Nu mică ne-a fost surpriza aflăm că tocmai în aceste condiții, constructorii șantierului nr. 2 al Trustului de construcții-monta,t minier sînt — prin rezultatele obținute în primele patru luni ale acestui an — fruntași pe grup. La principalele aicrări, stadiile "zice înregistrate unt cu mult su- ?erioare prevederilor din graficei# ..la zi" Ca ’uC’. -l dc <*:.‘ț în nr la prxL:.E.- lieațîa Am căutat-o 'ui cestuia, ’-am întilnlt nivelare, ev utilate grele, care urmează să multe ha’? ale at tiv industrial, put tera-ările, ne spunea tovarășul inginer, vom putea asigura suficient front t' lucru, cerut de desfășurarea în r tm ranid a lucrărilor la vi- .toar~’~- hale do prelucrare. In pofida vrem’5, ta m ’Ic m.mzte de lucru sin- t

pe una din cul- '■'•ră cu intensi- unui nou și îier. Condi- icile. Nu numai sale repezi, cu
$5

numită pentru succesele sale : brig a da de betoniști condusă de Vasile Gontaru. I se măi spune Si familia Gontaru, pentru că, alături de el, din iunie 1864, muncesc frații săi — Constantin, Ion, Gheorghe $i Spiridon. în fiecare lună, tovarășii de lucru ai lui Gontaru depășesc normele cu 15—20 la sută. Acum, toți și-au concentrat eforturile la montatul unor podețe tubulare. Ne interesăm la șeful de șantier și aflăm că, sub aspectul disciplinei ferme in muncă, acești betoniști sînt „rivali” serioși pentru dulgherii de la cota 1520. Nici o absență, nici o intîrziere. Secretul ni-1 dezvăluie unul dintrs ei : tem ca o familie.
Printre constructorii 

din Călimani

urm.re, planul la pro- .ns’.rncV'-montaj a fost prcporț’e de iivUate — de foî la sută.acestui notabil succes 7 chiar pe șantier : pe șe- log. Gheorghe Gomănar.C'.’ordonlnd lucrările de ■retate cu ajutorul unor intr-un perimetru în fie înălțate ma> ___ ,'Stui modern obiec- .Executînd dt> la înce-

la sută,

•» dr rr-m în avans"..,.C 'a 1 517. A’cf se montează la o he.'ă de ''reo !0 de metri ultime1’ b.'.nnuri. de prefabricate. Se mu • 'le e- cu scor. Normal dersrr.ee Iu?" rea a fost tnrr-dințată duighcrl'or din brigada condusă de Mihai Ilioi. meșter vrer’n’" despre care șeful șantierului tic «pune că execută co'ra teta cu aflta măiestria și exactitate, Incit ar putea fl turnate în ele cele mai prețioase bijuterii". De !a meșter aflăm că lucrează de 10 ani în TC.M M., tm ircună cu majoritatea celor 17 membri ai brigăzii. Cheta ’ucc'sjlui în achvitfttoa colec- vului pe cart-l conduce o consti- •.ie. după cum îi place Să acCentue- ?, ordi.’.ca și disciplina în muncă. ..-sp'ciiud cu strictețe prevederile in p: uncie. e.ceCutînd cu grijă fie- ■it . o .orație prevăzută brigada a 3UȘ t pînă acum să d . >. -;ească 1? I sarcinii ’ d » olan cu 25 la t ’ încă un foot la fel de s m- pentru brirada lui Ilioi : în•ni nu s-a înregistrat nici o ■ sau absentă nemotivată de
lună

i
U departe. ur.r'nd■m'.il a! dA?r -tar'. e-re au r i 1TÎ9. tn arest■'hi form'lie de muncă, re-

curba ■!s dc- aiunș pune!

„Sîn- Cînd cineva dintre noi, în anii tre- cuți greșea cu ceilalți convoeau sfatul întregii brigăzi și dă-i CU critica și cu sfaturile. Ba, odată, era cit p-aci să hotărîm excluderea unuia din brigadă, dar pînă la urmă nu am făcut-o pentru că a promis că se va îndrepta și, intr-adevăr, așa a fost".Desigur, sînt mult mai numeroase faptele de muncă care se înscriu In ..perimetrul" vredniciei muncitorești tn legătură cu ele se impun cîteva concluzii importante : ordinea și disciplina în muncă, dăruirea cu acționează constructorii de la investiție din munții Călimani sint rezultatul aplicării eu perseverență a unui program complex de măsuri tch- nico-oî'ganizatorioe și politico-educative urmărind Intensificarea ritmului de ex-ruție, folosirea integrală a timpului de lucru, a utilajelor de consl. ucțil Ia capacitatea reală, aprovizionarea in flux neîntrerupt a tuturor punctelor do lucru cu materialele necesare, tn plus, fiecare dificultate somnolată în mersul lucrărilor este imediat analizată în comun de constructor, beneficiar și proiectant și. în funcție de situația constatată, sînt aplicate măsuri energice în vederea grabnicei ei înlăturări. Tși spune cu- vîntul, la întronarea unui asemenea stil de muncă activ și eficient, preocuparea constantă pentru asigurarea unei asistențe tehnice complete și competente.în încheierea investigațiilor noastre pe șantier, șeful acestuia a ținut Să mai facă o precizare : „Colectivul nostru este faptul că a la mărimea șantier și primul trimestru a! acestui an echivalează cu volumul sarcinilor infăp iurte in întregul au 1S75“. Nimic nw con . ingăt.or,în urma noastră acolo sus, oamerr vrednici și îndrăzneți continuă bătfi lla cu muntele și cu... prevederi' planul.:> de investiții.

îndeosebi, ceva,

carsnoua

o precizare :fruntaș poate și pentru i trecut, in citeva luni, de i unui lot la aceea a unui numai realizările di>-

G’teorf-’te PABASCAN 
coiespondentul „Scînteii"

întreprinderea „Steaua roșie" din București beneficiază da Importante fonduri de investiții pentru dezvoltarea și modernizarea actualelor capacități de producție. Lucrările la zi la principalele obiective se află în avans față de graficele „la zi", existîud posibilitatea certă ca termenul de punere în funcțiune să fio scurtat. Cum explicați aceste realizări 7 Iată Ce ne răspunde la această întrebare maistrul principal Dumitru Păsărică, șeful lotului de construcții de pe șantierul de la „Steaua roșie" : „Zi de zi urmărim Ca fiecare formație de lucru, fiecare lucrător de pe ș-tattar să aibă asigurate toate condițiile necesare bunei desfășurări a activității. în acest sens, căutăm să valorificăm cit mai Operativ propunerile lucrătorilor de pe Șantier, Care vizează îmbunătățirea aprovizionării, folosirea. judic n.mă a i’.b.ta taior, perfecționarea tehnologiilor, eliminarea pierderilor de timp. Un trremplu din multe altele pe care le am la îndetnînă. Echipa condusă de Kaurontzay Alexandru a reușit să aplice o nouă tehnologie — pe baza unor ealoti prefabricați din lemn — care s-a soldat cu scurtarea duratei de execuție la lucrarea respectivă, economii importante de material lemnos și, totodată, îmbunătățirea calității lucrărilor de turnare a betoaneior.
ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII „ELECTROCENTRALE" DEVA

ORDINE ȘI DISCIPLUUĂ -
RITM SUSȚINUT DE LUCRUCare este stadiul lucrărilor la un importan! obiectiv energetic : dezvoltarea centralei termoelectrice Mintia—De va î— La ora actual;': montajul tehnologic I; grupul nr. 5 — ne spune ing. Dinu Silion. șeful șantierului „EnergO- montaj" — se află în- tr-un stadiu avansat. Se lucrează, concomitent, la montarea unor agregat* atît la turbină, cît și la cazan. Printr-o riguroasă ordine și disciplină urmărim cu hotărîre să consolidăm avansul dc timp cîștigat de constructor, angajîndu-ni ca, la rîndul nostru, Să executăm lucrările de montaj înainte de termen, La fiecare Obiectiv se lucrează în ritm susținut, în două schimburi, conducerea șantierului asigurînd în permanență asistenta tehnică necesară. Doresc să subliniez ajutorul deosebit pe care 11 primim noi. constructorii, din partea beneficiarului, care ne-a

pas la dispoziție la timp utilajele tehnologice necesare. Sintem convinși că orice cîștig de timp pe care 1) vom înregistra în realizarea acestui important obiectiv de investiții este de-

oseb.t de prețios, ducă avem în vedere Că noua capacitate energetică va funcționa pe bază de cărbune.
Ion LAZAR
E. MCMISEANU
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Sub titlul „O Interesantă expozl- ie . Creația tehnică prahoveana io cincinalul revoluției tehnico-științîH- ce“, în numărul său din 27 II a.c. „Scînteia" făcea cunoscută inițiativa comitetului județean de partid de a deschide la Ploiești o expoziție economică aparte, cu un net caracter de lucru. Scopul urmărit : pe de o parte, de a se realiza un larg schimb de experiență pe linia autoutilăril, iar, pe de alta, crearea unui cadru prielnic pentru dezbateri „pe viu" privind găsirea de noi rezerve interne, de Cercetare, proiectare și execuție, pentru fabricarea unui număr mai mare de mașini, utilaje, dispozitive, scule, care angajează încă efortul valutar al țării.Timp de aproape două luni, zi de zi, fn fața exponatelor eu o mică etichetă, „Adus din import", au zăbovit Ceasuri întregi cercetători, proiec- tanți, ingineri din județ. Cu cata- loa je, desene, calcule tehnice in față, Confruntindu-și părerile, cristalizînd idei și propuneri. Din această largă Consultare tehnică s-au concretizat kstfel angajamente valoroase. S-au încheiat convenții, protocoale, pentru acțiuni bilaterale sau între mai multe colective. O întreagă gamă de produse aduse pînă ftcitm din impari s • vor fabrica in industria pra- Ae-I;'j s-nu Înscris pe o -ta' i'rr ircîentlnd un prim ’ U'*T,rr dup;- închiderea -î jvd ' P--hniar'Ie pi

lorlfîcăm mai întîi forțele proprii și apoi să apelăm la sprijinul altora. în acest sens, am introdus în proiectare — și avem acum în execuție — cinci mașini-agregat de înaltă tehnicitate ce se cereau aduse din import cu milioane de lei valută. Prin planul nostru de autoutilare, efortul valutar al țării în acest an va fl „ușurat" cu circa 10—12 milioane Iei. Dar noi am întocmit și un program de cercetare, proiectare, execuție pină in 1980,

Am poposit la o altă mare unitate — întreprinderea „1 Mai" Ploiești — care, prin autoutilare, a construit si construiește mașini și utilaje de mare complexitate tehnică ce purtau înainte însemnele unor mărci străine. Inginerul Gheorghe Damian, șeful compartimentului investiții și auto- dotare, ne pune în temă cu mersul acțiunii. Aflăm că în 1975 s-au construit după o concepție proprie două mașini de danturat, redueîndu-se CU
De la o expoziție originală la valoroase 

efecte economice în întreprinderi 
din județul Prahova

lor ir>a

valutar s-pu..vie» : : In r-’’s1 p- rUcî TC r 111ECe și cu a’te!? r *■ •, euUrii T'ăij ■f.’ ■, că i. - '.' i’cr.-„ 1 ■1 -,j Up obțio („(< ■ ne di-1 t rîî tic

reușind astfel să tăiem de pe lista importurilor mașini-unclte de circă 75 milioane lei valută.— Sprijiniți șl alte unități tn a- ceastă acțiune 7— Da. așa cum am făcut-o și pînă acum. Deocamdată, am convenit să sprijinim prin proiectare, e- veutuel și cu ceva utilaje, o unitate brașoveană care realizează in serie mai mică o parte din âpafhtâțul de injecție necesar unităților prahovene Colaborăm, de asemenea, cu o întreprindere din Pucioasa, pentru punerea l.r punct a tehnolog p de fabrica lie a mior pietre ceramice aduse din ir-T-irt Am executat ma trițe și . m început probe pe sistemul roi >finisar Cu întreprinderea do ■ ’ ■ din F’-nov am stabilit r-u n i-i e v;n dowimentatta- o-- b tun o ■ -‘-j găiwlrt -o :■<’ cu alți specialiști
3 -i ■ - r, > -> • ' n «1 ' s'ri albi de r oa

circa 4 milioane lei valută valoarea utilajelor la import. Anul acesta s-âu executat un mare Strung paralel, alte utilaje și agregate. Valoarea fabricatelor prin aulodotarc — ponderea o dețin mașinile ce urmau să se aducă din străinătate — se ridică anul acesta la circa 40 milioane lei valută.— Colectivul nostru — a ținut să precizeze președintele comitetului sindicatului, Nicolae Bucura, s-a angajat să sprijine și alte unități din lUdoț Așa, bunăoară, s-a convenit cu l.C.O T.S. din Ploiești, cu Fabrica de bere de la Azuga. cu întreprinderea de exploatare și prelucrare a materialelor nometalifere Văleni de Munte să le turnăm sau să lc executăm in întregime roti dințate, diferite bl- nioane speciale, bare de torsiune si altele achiziționa*? cu valută din IFPb'Tt SpecInltaPI noștri le-au V”U la o'Ț-oz:tiș și au spus „Vi Io fa e.' 'i noi Vc-iți Ir, uzină să s

In amănunt proiectarea, realizarea lor. Ne surprinde însă Că pină acum s-au prezentat puțini beneficiari...Atitudinea specialiștilor întreprinderii „1 Mai" față de cei ce au fost de acord să sprijine unitatea lor a fost Cu totul alta. Inginerul Nicolae Tomulescu he-a prezentat convențiile Încheiate pentru realizarea în comun — cu întreprinderea „Neptun" din Cîmpina și aceea de mașini electrice din București — a „variatorilor electrici", un subansamblu important al unui utilaj pe care-1 fabrică întreprinderea ploieșteană. De asemenea, cu unitățile „Electropreeizia" din Săcele, cu aceea de motoare e- lectrice Pitești, „Electromotor" din Timișoara se vor pune la punct documentația și fabricarea altor produse aduse pînă acum din străinătate.— Eșalonul nostru tehnic — confirma cele văzute de noi la fața locului Inginerul Dumitru $tefănescu, de la consiliul județean de cootrol muncitoresc a! activității economice și sociale — este angajat puternic în procesul de gîndire creatoare, de înfăptuire a indicațiilor date de partid pentru reducerea cît mai accentuată a importurilor. Cercetătorii, proiec- tanții. specialiștii, cu sprijinul efectiv al lucrătorilor din secțiile prelucrătoare, vin Continuu cu propuneri, păreri, sugestii. Dc remarcat rezultatele Inițiativei „Fiecare spbcialisi — un cadru de concepție"....La început a fost o expoziție, punct de plecare și de îndemn la creația tehnică ! Acum este Vorba de O puternică și dinamică acțiune in direcția utilizării potențialului de gîndire creatoare, a mobilizării tuturor rezervelor interne din întreprinderi pentru reducerea imnorterilor. O afirmare majoră a autenticelor posibilități de care dispun colectivele in- d-o'i -ă orăhovene
C CAfRARU‘po.. tniul „Scinteil"

Cronica zilei |Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Glosan, a primit un mesaj de mulțumire din partea președintelui Consiliului Poporului dîn Republica Arabă Siriană, Mohammad Alî-El-Halabî, pentru felicitările ce l-au fost adresate cu prilejul zilei naționale a acestei țări.
★Miercuri, cadrele didactice și studenții Facultății de filologie—istorie a Universității din Craiova au luat parte la o seară literară dedicată împlinirii a 100 de ăhi de la răscoala din aprilie 1876 în Bulgaria șl moartea eroică a poetului Hrlsto Botev. Acțiunea a fost organizată în colaborare cu filiala Craiova a Asociației slaviștilor din Republica Socialistă România ți lectoratul de limbă bulgară din Cadrul acestei instituții de învățămînt superior.
★Sub egida Academiei de științe sociale și politice și Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România a avut loc, miercuri, în Capitală, al doilea simpozion din cadrul ciclului „Descoperiri arheologice remarcabile pe teritoriul României intre anii 1965—1975". Au fost susținute comunicări privind cele mai vechi urme neolitice la sud de Carpați tn lumina descoperirilor de la Circea- Dolj, legaturile străvechilor Civilizații Tarcevo-Criț ți Vincea cu tona balcano-anatoliană, cu cea mai veche scriere depistată in România șl dintre cele mal vechi din lume, precum ți despre mormîntul princiar traco- getic scos la iveală la Peretu-Teleorman. Totodată, au avut loc proiecții de diapozitiv* gi fotografii științifica. (Agerpret)

vremea
Timpul probabil pentru 14, 15 și li 

mai. hi țară : Vreme ușor instabila. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate la începutul intervalului în 
estul țării, unde vor cădea averse izo
late de ploaie, iar apoi in jumătatea 
de nord-vest, unde plGile vor ii locale. 
Vînt moderat, cu intensificări de scurtă 
durată din sectorul vestic. Minimele 
Vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar 
maximele între 15 și 25 de grade, Izolat 
mai ridicate la început în sud-vestuJ 
țării. în București : Vreme ușor insta
bila, mai ales la începutul intervalului, 
cînd cerul va fi variabil, favorabil aver
sei de ploaie în cursul după-amiezli. 
Vint moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

Pregătire» 
producției de iegin(Urmare din pag. I)rod. Se cere ca peste tot în solarii să se execute cu cea mai mare răspundere lucrările de întreținerâ — prășit, combaterea bolilor, aplicare» udărilor.O atenție mult mai mare trebuie să se acorde lucrărilor ue întreținere la legumele plantate în cimp. în trecut, în unele unități agricole, deși s-a realizat și chiar depășit planul de plantari, recoltele au fost mici, cu mult sub posibilități, pentru că legumele n-au rnaî fost îngrijite așa cum se prevede în tehnologiile de cultură. Asemenea neajunsuri nu trebuie să se mai repete ! Este necesar sâ fie luate măsuri tehnice și organizatorice care ță permită ca în fiecare grădină, pe fiecare parcelă cultivată cu legume să se Obțină recolte maxime. Or, din controalele efectuate de centrala de specialitate, din datele furnizate de Întreprinderile sale județene rezultă că in unele cooperative agricole din județele Teleorman și Constanța nu au fost aplicate prașilele. Pentru a nu se repeta neajunsurile constatate in lu<&, ca și în alți ani. în ce privește asigurarea producției la roșiile de varâ, â fost luată măsura ca, în cea mai mare parte, acestea să Se cultive din răsaduri și să se arăceas- Că. Trebuie acționat fetm pentru aplicarea ei întocmai. Intrucit temțicratu rile scăzute de la af ieșitul lunii aprilie au produs unele pierderi la legumele plantate in cimp, este necesar ea, în timpul cel mai scurt, să fie completate golurile cu răsaduri de rezerva, să se execute cu grijă lucrările de întreținere.Sporirea producției de legume, sarcină de măre însemnătate economică, de care depinde buna aprovizionare a populației, satisfacerea altor nevoi ale economiei țării, impune c# organele și organizațiile de partid, consiliile populare și conducerile u- nitățilot agricole să urmărească, ti de Zi, realizarea planului la plantări In legumicultură, executarea cu cea mai mare răspundere a lucrărilor de Întreținere. Să se muncească din plin, cu maximă răspundere, pentru ca realizările obținute pină a* cdm In ce privește InsăttiînțărilO șl plantarea legumelor să fie urmate de recolte mari.
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1577173 lei.Extragerea I : 4 8 1 10 5 31. Extragerea a II-a: 13 38 16 26 14.

Excelenței Sale
Dr. WILLIAM R. TOLBERT jr.

Președintele Republicii LiberiaCu prilejul celei de-a 63-a aniversări a ziîei dumneavoastră de naștere îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu persohăl, cele mdi corcii al« felicitări, calde urări de sănătate, viață îndelungată ți noi succese in activitatea de înaltă răspundere consacrată fericirii și progresului poporului liberian. .îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie ți cooperare «tstornlctt* Intre țările și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare rodnică, îritiirfh- du-se și amplifieîndu-se continuu spre binele ambelor noastre națiuni, In interesul promovării unei noi ordini economice ți politice Internaționale, al păcii, colaborării și înțelegerii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republica Socialiste Rotndsrtn

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDeosebit de sensibil la mesajul de solidaritate pe care ați binevoit •* mi-1 transmiteți în legătură cu cutremurul care a afectat atît de grav regiunea Friuli, vă rog să primiți cea mai vie mulțumire pentru gestul prietenesc. pe care l-am apreciat foarte mult.

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiei»

Tovarășul Manea Mânescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit miercuri pe George Villiers, președintele de onoare al Consiliului național al Patronatului francez, care face o vizită In țara noastră.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost discutate aspecte ale relațiilor de colaborare economică și de cooperare industrială și tehnico-științifică dintre cele

două țări, precum șt ale SchlmbutiMr comerciale bilaterale.La întrevedere, desfășurată tntrrti atmosferă de com" Urate, au luat parte Roman Mold m, președintei* Camerei de Corner', și Industrie, ți Ion St. Ion, secretarul Consiliului d* Miniștri.A fost prezent Raoul Delage, ambasadorul Franței la București.
(Agerpraț

Întîlniri la C. C. al P. C. R.Delegația Partidului Muncii din Spania, condusă de Ramon Lobato, secretar general al P.M.S., care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, face o Vizită in țara noastră, s-a întîinit ieri eu tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politie Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și cu alți activiști de partid.Cu acest prilej s-a procedat la o informare reciprocă asupra preocupărilor actuale ale celor două p?-tide.Discuțiile s-au desfășurat intr-o atmosferă cordială, de prietenie.
★în cursul aceleiași zile, delegația Partidului Muncii din Snania s-?. Întîinit cu tovarășul Gheorghe P-.nă, membru al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Uniunii Generale a Sindicalelor din Republica Socialistă România.
★în cursul Vizitei de prietenie Întreprinse în țara noastră, delegația P.C. din Chile, condusă de Manuel

Cantero, membru a! comisiei poli» flee, a vizitat obiective economice și social-culturale din municipiul București.De asemenea, delegația P.C.C.tntllnit, la sediul C.C. al P.CJl. CU tovarășii Mihai Dalba, nv-mbru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Colegiului Central de Partid, Mlhai Gere. membru supleant a! Comitetului Politic Executiv ăl C.C. al P.C.R.. Nicolae Gulnă și Constantin Bjbă'.ău. membri ai C.C. al P.C.R., și Dumitru TurCuș. membru al Colegiului Centra! de Partid.întîlnirea. desfășurată intr-o at- mos'.’eră tovărășească, a prilejuit efectuarea unul rodnic schimb de informații și de vederi cu privire la activitatea și sarcinile actuale ale retor două partide, precum și in legătură cu dezvoltarea. în continuare, a relațiilor prietenești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Chile.
Miercuri dimineața. tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-mmtatru al guvernului, a primit o delegație a Grupului industrial F.I A T.. condusă de dl Nicolo Gioia, consilier de administrație pentru afaceri internaționale al grupului, care se află intr-o vizită fn România.Cu acest prilej au fost abordate unele probleme de cooperare intre Întreprinderi industriale românești și Grupul Industrial F.î A TLa primire au participat Ionn Avram, ministrul industriei construcțiilor tie mașini. Mihai! F'orescu. ministrul industriei chimice, precum șl Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei Ia București.

★în aceeași zi, Ia București. Intre Ihtreprtnderi economice de stat ro-

m" o'ști și Grupul ’ndusmal El?1 a fost încheiat un acord-cadm cooperare și colaborare l-i.’.m' pe o durată de 10 ani.Din partea română, acordul a f I semnat de loan Avram, m’n • >1Industriei construcții Ier de m- ’■ iar dm partea Grupului Ind-' ’ F.I.A.T. de dl. Nicălo Giota. e Her de administrație pentru r> “• internaționale al grupuluiîn bază acestui acord. Inirc'.r ; o- rile economice de stat rom -'-n: șl Grupul industrial F I A.T. îr/eln să dezvolte raporturile de coors’; are deja existente Intre cele două cărți și să găsească noi initiative, in r»e- cial in sectoarele industriei m ca- nire și siderurgice, și de eu- -rer* pe terțe piețe. (?, res>
Pre ședințe* e Com 1 sloi 

pentru selccUonarea și pwKV'v. ■ 
cadrelor de stal dhi Irr*Is a părăsi U.:.Miercuri după-amiază a părăsit Capitala președintele Comisiei pentru selecționarea și promovarea cadrelor de stat din Irak, Krnrallah Tilltah. care a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.La aeroportul Otopeni, demnitarul irakian a fost salutat de tovarășii

a
alaEmil E. bj, ViCCpi ■ Ante Consiliului de Stat, și lc an Uet citi, pre- șc i-.' . e Consi *lv.Erau pro?'nți Adll 0 Al-Muftt, în rcta-’t c i • ’.e?r> :■ uerlm al fo'.’rutal la Bururest- si membri ai ambasadei. (Agerpres)

Miercuri dimineața au eo. mat la București lucrările Contacta', i societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie din țările balcanice.Dezbaterile, desfășurate în deplin consens și concordanță de păreri, s-au axat pe problematica supusă atenției participanților de rapoartele prezentate de delegațiile Semllun? Roșii turce („Cooperarea regională In operațiunile de ajutorare în caz de calamități"), Crucii Roșii iugoslave („Contribuția Crucii Roșii la extinderea cooperării șl promovării prieteniei și păcii între popoarele lumii") și Ligii Societăților de Cruce Roșie („Sporirea eficientei activității informaționale șl de relații publice in promovarea ideilor, principiilor sl acțiunilor Crucii Roșii")Schimbul de opinii și experiență a

rmiefat do. o,. 'doptacăile și mi lo; ta bunepentru o rț. ;vă lanivel r ‘ ențeiin caz d? ' asirea!udlr: a ' ■ des-tiic'te îfr.cr.'JlfT : 'mfulideilor ele urna ' ' n scareintre vecini, de r înBalcani. Vorbitori; .1 deasemenea, necesitatea i ’.riieforturilor pentru â fac'- ' rgcunoscute princip!"'» si 'leCrucii Roșii, a spe ' !f r- taituturor membrilor apri'-tantel șl cola*', târne lumii, de a - van ă ca tartor d'- știind pop.”»'„’o-' t-, ■ținerii și intâr!|!| r>5 'l
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FOTBAL.* teri, la Tîrnovo și Brăila

Dubla întilnire dintre echipele României și BoierieiPe stadionul „Ivaelo" din orașul Tîrnovo, în prezență a circa 25 000 de spectatori, ieri după-amiază s-a disputat primul meci dintre selecționatele României și Bulgariei, contînd pentru finala „Cupei Balcanice" la fotbal. Partida s-a încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) în favoarea gazdelor. Unicul gol a fost Înscris în minutul 49 de fundașul bulgar Vasiliev.

Partida-retuf se va desfășura, la 28 noiembrie, In România.
★Disputat ieri la Brăila, meciul internațional de fotbal db.ilre ec’1 .de de tineret (jucători pină la 23 c'e an '1 ale României și Bulgariei s-a terminat la egalitate ■ ’ - 2 (1—2).ÎN CÎTEVA RÎNDUai

CICLISM : „Caisa Păcii"Cea de-a 29-a ediție a competiției cicliste „Cursa Păcii" a continuat ieri cu etapa a 4-ă pe traseul Banska Bystrica -Poprad (141 km), etapă dificilă, care a cuprins trei puncte de cățărare. Primul a trecut linia de sosire Boris isaev țU RS.s.), cronometrat cu timpul de 3 h 26' 41” (me die orară peste 41 km). Ciciisful ro-
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Lucrările Conferinței Națiunilor Unite

pentru comerț și dezvoltare
Cu prilejul aniversării I VIENA

a tuturor statelor

Partidului Comunist Român Ceremonia donării unor cărți românești

NAIROBI 12 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor celei de-a IV-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), care se desfășoară la Nairobi, a continuat expunerea pozițiilor de către participanții la reuniune.Subliniind necesitatea unei noi ordini economice, întemeiate pe principiile justiției, egalității suverane a statelor, cooperării și avantajului reciproc, ministrul comerțului ai Indiei, D. P. Chattopadhyaya, a declarat, printre altele : „Noi, țările în curs de dezvoltare, avem diverse programe de cooperare reciprocă. Nu se poate însă aștepta ca noua ordine economică internațională să fie realizată numai prin eforturile noastre, fără acțiuni corespunzătoare ale țărilor bogate".Reprezentantul Uniunii Sovietice, ministrul comerțului exterior, Nikolai Patolicev, a declarat că U.R.S.S. înțelege problemele complexe care stau în fața statelor din Asia, Africa 
fi America Latină și sprijină hotărîrea lor de a scăpa de exploatarea imperialistă și a dispune singure de bogățiile lor naționale. U.R.S.S., a spus el, este gata să colaboreze la reorganizarea radicală a structurii pieței mondiale a materiilor prime, la crearea de condiții favorabile pentru țările în curs de dezvoltare, în vederea extinderii exporturilor lor de produse industriale, la formarea în aceste țări a unui potențial tehnologic propriu.Widjojo Nitisastro, ministru de stat pentru industrie, economie șl finanțe, reprezentantul Indoneziei, a declarat că indexarea prețurilor materiilor prime cu cele ale produselor industriale, așa cum a fost ea propusă de țările în curs de dezvoltare la Manila, este cel mai acceptabil program atît pentru producători, cît și pentru consumatori.Reprezentantul Filipinelor, Manuel Collantes, subsecretar la Ministerul Afacerilor Externe, a declarat că țara sa nu vede altă soluție mai bună pentru problema materiilor prime decit acceptarea programului cuprins în Declarația de la Manila și formarea unui fond internațional pentru finanțarea de stocuri regulatoare de materii prime.Reprezentantul R. P. Chineze, Ciu Mua-min, adjunct al ministrului comerțului exterior, a arătat că Declarația și Programul de acțiune adoptate la reuniunea de la Manila a

„Grupului celor 77“ întruchipează spiritul sesiunilor a Vl-a și a Vil-a extraordinare ale Adunării Generale a O.N.U., reflectă cererile raționale ale țărilor în curs de dezvoltare și trebuie să fie luate ca bază pentru examinarea problemelor discutate de actuala sesiune a U.N.C.T.A.D. El a subliniat că țara sa sprijină cu hotărîre toate propunerile juste a- vansate de țările în curs de dezvoltare în aceste documente.Delegatul Republicii Sri Lanka, T. B. Illangaratne, a exprimat deplinul acord al țării sale cu programul privind materiile prime propus la Manila, cu eforturile pentru creșterea exporturilor de produse finite și semifinite din țările în curs de dezvoltare în țările dezvoltate, cu înlăturarea barierelor netarifare din calea acestor exporturi.Comisarul federal pentru comerț al Nigeriei, M. Shuwa, a sprijinit, de asemenea, pe deplin principiile și măsurile cuprinse în Declarația și Programul de acțiune de la Manila.Necesitatea adoptării de măsuri sau programe in vederea înlăturării marelui decalaj între țările bogate și cele sărace a fost recunoscută de o serie de reprezentanți ai țărilor industrializate, printre care cei ai Belgiei, Olandei și Japoniei.
Întrevederi ale șefului 

delegației româneNAIROBI 12 (Agerpres). — Șeful delegației române la cea de-a IV-a Conferință a U.N.C.T.A.D., Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, a avut o întrevedere cu Eliud Mwamunga, ministrul comerțului și industriei al Kenyei, președintele actualei sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare. Au fost discutate probleme ale relațiilor economice dintre România și Kenya, precum și probleme aflate pe agenda conferinței.De asemenea. Nicolae M. Nicolae l-a întîlnit pe Gamani Corea, secretarul general al U.N.C.T.A.D., cu care a avut un schimb de păreri a- supra problemelor aflate în discuția celei de-a IV-a Conferințe a U.N.C.T.A.D., precum și asupra unor chestiuni privind relațiile economice internaționale.
Reuniunea interguvernamentalâ 

la Lima
Asigurarea deplinei suveranități asupra propriilor resurse 

naturale — cerință esențială a accelerării progresului 
economic

MOSCOVA 12 — Corespondentul Agerpres transmite : La Casa prieteniei popoarelor din Moscova a avut loc, miercuri, o adunare festivă consacrată aniversării a 55 de ani de la crearea Partidului Comunist Român.Au participat N. N. Rodionov, membru al C.C. al P.C.U.S.. adjunct al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., V. F. Horohordin, vicepreședinte al Prezidiului Uniunii Asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu străinătatea, A. G. Țu- kanova, prim-vicepreședinte al Conducerii centrale a Asociației de prie-

tenie sovieto-română (A.P.S.R.). activiști ai C.C. al P.C.U.S., funcționari superiori din M.A.E. al U.R.S.S., reprezentanți ai unor mari întreprinderi și instituții din capitala sovietică, precum și membri ai Ambasadei române la Moscova.Despre însemnătatea evenimentului au vorbit A. T. Lavrentieva, adjunct al ministrului industriei ușoare al U.R.S.S., vicepreședinte al Conducerii centrale a A.P.S.R., și Gheorghe Badrus, ambasadorul României Uniunea Sovietică.

Academiei politice a Partidului populist

înEvoluția situației din Liban
Apelul președintelui Sarkis pentru o soluționare

politică— Agen- puternice tot cursul
a crizei

VIENA 12 — Corespondentul nostru transmite : Volumele cuprinzînd opera tovarășului Nicolae Ceaușescu „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate" (în limba germană), precum și lucrări apărute în străinătate despre personalitatea președintelui României au fost donate, în cadrul unei ceremonii, Academiei politice a Partidului populist. Volumele, precum și alte lucrări politice, de istorie și sociologie apărute în ultimii ani în țara noastră au fost înmînate de ambasadorul român la Viena, D. Aninoiu.Mulțumind pentru donație, directorul academiei, prof. Andreas Khol,

a elogiat activitatea desfășurată d« România pe plan internațional, personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, contribuția sa de seamă la făurirea păcii, dezvoltarea cooperării internaționale, la crearea unei lumi mai bund și mai drepte. „Lucrările președintelui Ceaușescu — a spus prof. Khol — vor ajuta conducerea academiei, cadrele didactice și cursanții la aprofundarea înțelegerii eforturilor României pentru dezvoltarea sa economico-socială. a politicii sale externe — prin care s-a impus pe toate meridianele — politică întemeiată pe apărarea e- xemplară a independenței și suveranității națiunilor".BEIRUT 12 (Agerpres). țiile de presă semnalează tiruri de artilerie grea în zilei de miercuri pe toate fronturile din Liban : la Beirut, în centrul orașului vechi, în orașele Tyr și Saida, din sudul Libanului, precum șl în munți. La Tripoli, capitala Libanului de nord, luptele violente au provocat moartea a 30 de persoane și rănirea altor 200. Unități de artilerie au bombardat din nou palatul prezidențial de la Baadba, care însă nu mai este locuit. Un puternic atac a fost dezlănțuit asupra orașului Zahle, din estul țării.Potrivit datelor anunțate de poliția libaneză, în întreaga țară 106 persoane au fost ucise șl 176 rănite în ultimele 24 de ore.Lipsa de securitate care continuă *ft domnească la aeroportul interna-

țional din Beirut a împiedicat companiile aviatice să-și reia zborurile întrerupte săptămina trecută. Numai în cursul zilei de marți, asupra aeroportului au căzut trei obuze, pro- vocînd rănirea a șapte funcționari al companiei libaneze „Middle East Airlines".Pe de altă parte, președintele ales, Elias Sarkis, a continuat întrevederile cu lideri politici și militari libanezi, în încercarea de a soluționa criza, care durează de 13 luni. La o conferință de presă organizată miercuri, Elias Sarkis a declarat : „Sînt pregătit să acționez pentru a pune capăt actualei situații dezastruoase care domnește în Liban. Știu — a spus el — că misiunea mea este grea. Sper însă că ea nu este imposibilă". El a făcut apel la unirea tuturor forțelor pentru a se ajunge la o soluție politică a crizei.

PORTUGALIA

ln dezbaterea Consiliului
Plenara C. C. 

al P.C. din JaponiaTOKIO 12 — Corespondentul A- gerpres transmite : Miercuri s-au încheiat la Tokio lucrările celei de-a VIII-a Plenare a C.C. al Partidului Comunist din Japonia.în cuvîntarea rostită președintele Prezidiului P.C.J., Kenji Miyamoto,

Inițiative in cadrul „deceniului luptei
ÎmpotrivaNAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — Consiliul economic și social al O.N.U. (ECOSOC) a adoptat o rezoluție care cere tuturor statelor să coopereze în vederea realizării scopurilor și obiectivelor „Deceniului luptei împotriva rasismului și discriminării rasiale".O a doua rezoluție adoptată de ECOSOC prevede crearea unui subcomitet pregătitor pentru convocarea, în 1978, la Accra, capitala Gha- nei, a unei conferințe mondiale pentru combaterea rasismului și discriminării rasiale.Consiliul economic și social al O.N.U. a chemat, totodată, statele membre ale organizației să acorde asistentă Mozambicului pentru a permite acestei țări să suporte pierderile survenite ca urmare a aplicării sancțiunilor economice împo-

rasismului"triva Rhodesiei. Rezoluția adoptată în acest sens salută hotărîrea Republicii Populare Mozambic și sprijină apelul lansat la 17 martie de către Consiliul de Securitate în favoarea acordării de ajutor internațional a- cestei țări. O misiune specială trimisă de secretarul general al O.N.U. în Mozambic în urma acestui apel a evaluat ajutorul necesar în acest an Mozambicului la 140 milioane dolari.

LISABONA 12 (Agerpres). — încheierea reuniunii de marți a Consiliului Revoluției, purtătorul de cuvînt al consiliului, Sousa e Castro, a precizat că au fost examinate situația politică din țară, precum și problema candidaturilor în viitoarele alegeri prezidențiale. Această ultimă chestiune a fost abordată în contextul în care unii candidați potențiali, ale căror nume sînt evocate de partidele politice și de observatorii politici, fac parte din Consiliul Revoluției.La rîndul său, Vitor Alves, membru al Consiliului Revoluției, a precizat că acest organism este ferm hotărît să nu adopte o poziție oficială în favoarea unuia sau altuia dintre candidați. Consiliul apreciază că poporului portughez îi revine sarcina de a desemna personalitățile care i se par cele mai îndreptățite să îndeplinească funcția de președinte.

laB

la plenară.C.C. al a făcut o prezentare a evoluției situației politice din Japonia. El a propus. cu acest prilej, convocarea unui Congres extraordinar al P.C.J., înaintea congresului ordinar, programat să aibă loc în toamnă. Kenji Miyamoto a precizat, în legătură cu obiectivele congresului extraordinar, că C.C. va prezenta, fără nici o rezervă, tuturor membrilor linia partidului în actuala situație politică și în perspectivă, în vederea întăririi, din punct de vedere politic și organizatoric, a întregii structuri a P.C.J. și pentru a duce pînă la capăt luptele pentru schimbări democratice. în acest scop, a subliniat el. este necesară, între altele, promovarea activă a discuțiilor în întregul partid asupra problemelor ideologice, care privesc Programul și Statutul P.C.J. Miyamoto a evocat, de asemenea, poziția față de Frontul Unit, arătînd că P.C.J. va continua consultările pe baza principiilor stabilite în cursul convorbirilor dintre P.C.J. și P.S.J., indiferent de punctele de vedere ale celorlalte partide.

S. U. A.

agențiile de presă transmit

LIMA 12 — Corespondentul nostru transmite : Conferința interguverna- mentală a țărilor din America Latină și zona Caraibilor în problema cooperării tehnice între statele în curs de dezvoltare, care se desfășoară la Lima sub egida P.N.U.D. și C.E.P.A.L., a abordat, între altele, unele aspecte privind posibilitățile de extindere a cooperării între țările Americii Latine.Șeful delegației Mexicului a apreciat că intensificarea cooperării tehnice dintre țările în curs de dezvoltare poate aduce o contribuție valoroasă la concretizarea programului de acțiune adoptat la reuniunea „Grupului celor 77“ de la Manila vizînd procesul de făurire a unei economice internaționale. Cooperarea tehnică — a spus el — trebuie să susțină eforturile naționale și regionale, pentru ca fiecare țară să se poată dezvolta în conformitate cu condițiile și particularitățile sale specifice. La rindul său, reprezentantul Columbiei a propus elaborarea unui sistem eficient al colaborării regionale pentru stimularea progresului tehnic.Secretarul executiv al S.E.L.A., Jaime Moncayo, a subliniat importanța conceptului de nouă ordine economi-

noi ordini

că internațională și a relevat că S.E.L.A. poate constitui un for adecvat pentru traducerea în viață a recomandărilor pe care le va adopta reuniunea de la Lima pentru impulsionarea cooperării tehnice regionale.Directorul P.N.U.D. pentru America Latină, Gabriel Valdes, a arătat că este necesar ca dezvoltarea cooperării tehnice între țările în curs de dezvoltare să fie conjugată cu acțiunile pentru cooperare globală, în spiritul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.).Delegația peruană a relevat importanța constituirii și dezvoltării sistemelor naționale de cooperare tehnică și a vorbit despre semnificația politică a conlucrării acestora nouă ordine economică țională.Numeroși participant aurolul pe care-1 poate dobîndi S.E.L.A. în acțiunile de sprijinire pe plan regional a cooperării tehnice, o serie de delegați exprimîndu-și sprijinul pentru propunerea formulată de ministrul relațiilor externe al Republicii Peru, Miguel Angel de la Fior, pentru a se înființa, în cadrul S.E.L.A., o comisie latino-americană de cooperare tehnică.

pentru o interna-subliniat

a populației de culoareWASHINGTON 12 — Corespondentul nostru transmite : Conferința națională a congresmenilor și senatorilor de culoare din Statele Unite, întrunită în Charlotte (statul Carolina de Nord), a redactat o platformă e- lectorală proprie, care diferă în multe privințe de programele prezentate alegătorilor în „preliminarii" de pretendent» la învestitura Partidului Democrat.Această platformă — ce urmează a fi prezentată separat la Convenția democrată din iulie a.c., care va desemna candidatul democrat la președinția S.U.A. — critică erodarea drepturilor populației de culoare și încetinirea ritmului integrării rasiale.Legislatorii democrați de culoare au cerut crearea unor sectoare de stat în industriile petrolieră și căilor ferate, în scopul de a lichida monopolul privat din aceste sectoare economice de însemnătate naiională și i-au avertizat pe pretendenții la învestitura democraților că alegătorii de culoare, înainte de a-și da votul final, vor examina cu atenție platformele lor electorale, pentru a vedea care din revendicările menționate își găsesc sau nu loc în acestea.

Președintele Mao Tzedun a primit, miercuri, pe primul ministru al Republicii Singapore, Lee Kuan Yew, și pe ceilalți membri ai delegației singaporeze, care se află într-o vizită oficială la aceeași zi, la Pekin au convorbirile oficiale între fen, premierul Consiliului R. P. Chineze, și primul Lee Kuan Yew.
Pekin. în continuat Hua Kuo- de Stat al ministru

La Palatul Westminster, sediul Parlamentului britanic, a avut loc o întîlnire a ambasadorului român la Londra, Pretor Popa, cu membrii grupului parlamentar anglo- român. Cu acest prilej, s-a subliniat rolul important pe care îl pot avea parlamentele și parlamentarii din cele două țări în adîncirea și diversificarea relațiilor româno-britanice. Președintele grupului parlamentar anglo-român, .James Johnson, a subliniat contribuția adusă de parlamentari la dezvoltarea relațiilor româno- britanice.
Conferința islamică. Miercuri au început la Palatul cultural „Atatiirk" din Istanbul lucrările celei de-a VII-a Conferințe islamice la nivel ministerial. Participă miniștri sau reprezentanți ai ministerelor de externe din 40 de state islamice membre ale conferinței, precum și o delegație a Organizației pentru Eliberarea Palestinei.

Consecințele crizei eco
nomice se răsfring în mod acut asupra nivelului de trai al muncitorilor străini din Franța, care sînt supuși unei severe exploatări — a declarat, la o conferință de presă, secretarul general al C.G.M., Georges Seguy. El a subliniat că, in ultimul an, șomajul în rîndul muncitorilor imigranți a crescut cu 163 la sută, iar salariul unui muncitor imigrant este, în medie, cu 17.6 la sută inferior celui al unui muncitor francez.

Negocieri indo-pakista- 
Iieze ^a Islamabad a început, miercuri, o nouă rundă de convorbiri oficiale indo-pakistaneze pentru normalizarea relațiilor bilaterale. Delegațiile celor două țări au fost autorizate să negocieze — în baza schimbului recent de scrisori între prim-miniștrii Indira Gandhi și Zulfikar Aii Bhutto — problemele privind reluarea legăturilor aeriene, rutiere și feroviare și să examineze posibilitățile de restabilire a lor diplomatice între India kistan. relații- și Pa-

Un seminar internațional 
în problemele energiei, ganizat de mai multe organisme guvernamentale ale ceput lucrările la

or- convor-
Norvegiei, și-a în- Oslo.

iugoslavoConvorbiri
guineeze. In timpul convorbii:'i- lor care au avut loc la Conakry între Ahmed Sekou Toure, președintele Republicii Guineea, și Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R. S. F. Iugoslavia, a fost relevată dorința celor două țări de a promova în continuare relațiile lor de cooperare.

La Fragas_au încheiatbirile oficiale dintre miniștrii de externe ai R.S. Cehoslovace și Republicii Cipru, Bohuslav Chnoupek și, respectiv, Ioannis Christophides, consacrate examinării relațiilor bilaterale și principalelor probleme ale actualității politice și economice internaționale. în cadrul convorbirilor a fost relevată necesitatea ca cele două țări să continue eforturile spre consolidarea păcii și securității, a destinderii, spre dezvoltarea colaborării și înțelegerii internaționale.

După ce o lungă perioadă istorică America Latină a înfățișat lumii — atît sub raportul structurilor interne, cît și al relațiilor externe — imaginea unui continent al imobilismului, astăzi spațiul cuprins între Sierra Madre și Capul Horn cunoaște din plin desfășurarea unor procese înnoitoare, a căror intensitate și sferă de cuprindere i-au modificat radical fizionomia. Evaluîndu-le, observatorii ajung în genere la aceeași concluzie de ansamblu, anume că, prin dimensiunile și profunzimea lor. prefacerile în curs evidențiază puternice curente de redeșteptare națională a popoarelor continentului, evenimente recente oferind largi confirmări acestui proces.Referindu-se la tendințele și procesele înnoitoare de pe meridianele latino-americane, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Privim cu mult interes, simpatie și, totodată, cu solidaritate mutațiile care au loc in multe state din America Latină. Vedem în aceste transformări o expresie a dorinței popoarelor respective' de a fi pe deplin stăpîne pe bogățiile naționale, de a le putea folosi conform intereselor proprii, pentru un progres economic și social rapid. Considerăm că aceste mutații profunde în viața națională și socială a țărilor Americii Latine sînt ireversibile și că orice încercări se vor face nu vor putea opri aceste țări, așa cum n-au putut opri nici alte popoare, de a-și impune voința, de a-șl făuri propriul destin așa cum îl doresc".Redeșteptarea popoarelor latino- americane și procesele progresiste care au loc într-o serie de țări ale continentului, în cadrul a ceea ce se denumește îndeobște „la segunda grande revolucion" („a doua mare revoluție", prima fiind cea reprezentată de războaiele anticoloniale de la începutul secolului trecut), se încadrează organic în profundele înnoiri caracteristice epocii noastre, oglindesc schimbările intervenite în lume, tendințele tot mai puternice spre afirmarea liberă și egală în drepturi a tuturor națiunilor, spre întărirea independenței, a suveranității politice și economice a tuturor popoarelor, aceasta fiind o cerință esențială a instaurării noii ordini internaționale.Deosebit de semnificativ este fap-

tul că afirmarea intereselo» naționale se impune cu vigoare tocmai într-o zonă geografică unde dominația străină s-a exercitat în forme din cele mai nocive — de la „doctrina Monroe", ce pretindea să lege destinul continentului sud-american de cel nord-american, în virtutea „fatalismului geografic", și pînă la politica „marii bite", care și-au lăsat pecetea asupra unei lungi perioade, cînd, pentru țările latino-americane, intervențiile din afară reprezentau un fapt din sfera obișnuitului. în ace-

alta părți ale lumii, popoarele latino- americane refuză cu hotărîre ca țările lor să mai fie simpli pioni pe tabla de șah a vechii politici imperialiste de forță și dictat, de încălcare a suveranității naționale, resping politica zonelor de influență, își afirmă răspicat voința de dezvoltare de sine stătătoare. Relatările transmise din Nairobi, unde se desfășoară chiar în aceste zile lucrările U.N.C.T.A.D., arată că țările continentului latino-american se situează printre militanții cei mai hotărîțl
Se extind curentele înnoitoare
pe meridianele latino-americane
lași sens se înscrie și foarte recenta teorie a „frontierelor ideologice", considerate prioritare față de frontierele naționale — teză cosmopolită, în contradicție flagrantă cu întregul curs al evenimentelor politice contemporane.Scriind despre efectele politicii de hegemonie, îndurate vreme îndelungată de țările latino-americane, publicistul mexican Pablo Gonzalez Casanova arăta : „Țările noastre au 
suferit enorm de pe urma politicii 
«marii bite». Pe alte meridiane, bî- 
tele pot purta alte denumiri, dar în 
fond ele înseamnă același lucru : im
punerea voinței și intereselor celor 
tari. Istoria nu a suportat însă nici
odată ca cineva să stea pentru mult 
timp de-a curmezișul ei“.Intensificarea activității monopolurilor străine, care au spoliat țările latino-americane de zeci de miliarde de dolari, sporirea concurenței dintre ele, adîncirea crizei structurale a economiilor, toate acestea au dus la amplificarea procesului de radicalizare a maselor, la creșterea conștiinței lor politice, la afirmarea tot mai largă a voinței țărilor de a fi stăpîne pe propriile destine. Ca și în

pentru așezarea pe baze noi, mai e* chitabile și mai juste, a raporturilor internaționale.în cadrul procesului de afirmare a intereselor naționale se extind acțiunile de redobîndire a bogățiilor naturale. Numai în ultima perioadă, guvernul Republicii Panama a preluat peste 40 000 ha de plantații a- parținînd trustului „United Grands" ; în Guyana s-a anunțat naționalizarea centrelor de prelucrare a zahărului. deținute încă din secolul trecut de concernul ,,Bookers" ; în Peru s-au adoptat un șir de importante măsuri pentru consolidarea proprietății sociale ; în Ecuador s-a hotărît preluarea întregii rețele de comercializare a petrolului. Concomitent, se elaborează planuri de industrializare accelerată, care să permită valorificarea superioară a resurselor preluate, în concordantă cu interesele naționale de progres economic și social. Reforme importante au ioc și în domeniul agriculturii, unde marile latifundii — piloni tradiționali ai conservatorismului și reazem al intereselor monopoliste străine — primesc noi lovituri, după cum atestă recentele acțiuni de împroprietă-

rire a peste 20 000 familii de țărani mexicani, care au primit peste 1 milion ha pămînt, sau inițierea în E- cuador a unei ample acțiuni de preluare a proprietăților mari, insuficient cultivate.în același timp, țările Americii Latine se pronunță, pentru așezarea relațiilor lor internaționale pe principiile egalității și deplinei exercitări a dreptului suveran de decizie. Ce poate fi mai semnificativ decît faptul că tocmai pe teritoriul Americii Latine a avut loc reuniunea Comisiei speciale a ECOSOC în cadrul căreia, din inițiativa „Grupului celor 77", s-a declanșat procesul elaborării unui „cod de conduită" pentru firmele transnaționale ?Noile tendințe își găsesc manifestare concretă în cadrul unor organisme născute în afara Organizației Statelor Americane (O.S.A.), care multă vreme a reprezentat acea structură organizatorică propice politicii de mai din acum în organisme, cel mai important și cuprinzător este „Sistemul Economic Latino-American" (S.E.L.A.), menit să intensifice colaborarea țărilor regiunii, să servească drept for de concertare a pozițiilor lor în relațiile internaționale, în problemele dezvoltării economice și schimburilor comerciale. Pe aceeași linie, Ia Caracas a avut loc, zilele trecute, seminarul intitulat semnificativ „America Latină : conștiință și națiune", unde au fost larg dezbătute aspecte privind extinderea cooperării între țările de la sud de Rio Grande.Sînt fapte ce atestă că într-adevăr America Latină își scrie astăzi un nou capitol al istoriei sale. Intim legate de ansamblul proceselor înnoitoare ale zilelor noastre, mutațiile profunde de pe scena politico-econo- mică latino-americană. urmărite cu profund interes, cu cea mai vie solidaritate de opinia publică din țara noastră, reprezintă o valoroasă contribuție la întărirea acelor forțe care, pretutindeni, militează pentru instaurarea unei ordini mondiale bazate pe dreptate și egalitate, în stare să asigure înflorirea tuturor națiunilor, într-un climat de pace, înțelegere și colaborare.

Organizația Mondială a 
Sănătății 8 anuntat la Geneva că intenționează să pună în aplicare un program la scară mondială de combatere a accidentelor rutiere, care „sînt cauza a 250 000 morți și 10 000 000 răniți în diferite țări ale lumii".

Guvernul orgentinean • hotărît să reducă progresiv 70 la sută din personalul de stat — a a- nunțat, la Buenos Aires, secretarul de finanțe.

toc- căzutsubordonare și care- aceste motive a desuetudine. între aceste

Pentru rezolvarea proble
mei alimentare. Orsanizatia tarilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.) a hotărît la ultima sa reuniune ministerială, care a avut loc la Paris, să consacre în cursul anului 1976 suma de 400 milioane dolari problemelor alimentare mondiale, jumătate din acest ajutor urmînd a fi vărsat prin Fondul special al O.P.E.C. Condiția acordării acestui ajutor, destinat Fondului internațional pentru dezvoltarea agriculturii (F.I.D.A.), ce urmează a fi creat la 10 iunie la Roma, constă în aceea ca și țările puternic dezvoltate să participe cu suma de 600 milioane dolari.

V. OROS

con-Ma- care coa-
Un nou incidenta avut loc miercuri in cadrul așa-numitului flict al codului dintre Islanda și rea Britanie. Canoniera „Aegir", face parte din forțele de pază astelor Islandei, a tras patru lovituri de tun de avertizare în direcția pescadorului britanic „Primella", care opera în interiorul zonei de pescuit de 200 de mile islandeze.
Alvar Aalto a încetat din 

Viață» ^a Helsinki a încetat din viață, în vîrstă de 78 de ani, arhitectul finlandez de renume internațional Alvar Aalto. Printre cele mai prestigioase realizări ale sale figurează palatul Finlandia, care a găzduit lucrările Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.
Producția de petrol brut a țărilor din Orientul Mijlociu a scăzut cu peste 10 la sută în cursul anului 1975, față de anul anterior, se arată în săptămînalul „Middle East Economic Survey", care apare la Beirut. Potrivit revistei, producția de petrol brut a atins, anul trecut, 19 262 000 barili pe zi, adică eu 10,4 la sută mai puțin față de 1974 (21 499 000 barili pe zi).

Dezbaterile sesiunii de la Strasbourg
vest-europeanSTRASBOURG 12 (Agerpres). — în cadrul dezbaterilor sesiunii Parlamentului vest-european, la Strasbourg. un loc important l-au avut criticile formulate în legătură cu amestecul fățiș al companiilor transnaționale în problemele politice ale țărilor în care acționează. Astfel, grupul socialist din acest for consultativ al C.E.E. a cerut Comisiei Pieței comune să precizeze dacă a avut cunoștință de cazurile de corupție și mituire a unor organizații sau personalități politice „în intenția expresă de a influența deciziile în favoarea profiturilor lor și în detrimentul interesului public".în acest context s-a reamintit că unele societăți petroliere au recunoscut că au oferit fonduri unor formațiuni politice italiene. în legătură cu aceasta, Albert Burschette, membru al Comisiei C.E.E., a declarat parlamentarilor că aceste plăți sînt

a Parlamentului

îngrijorătoare, ecanda-„extrem de _ .loase și constituie o atingere a democrației politice". El a arătat că o anchetă în această problemă trebuie să fie stabilită de fiecare stat membru în parte, și nu de comisie, care poate să cerceteze numai cazurile în care au fost încălcate normele concurență stabilite prin Tratatul la Roma.Pe de altă parte, în intervenția deputatul laburist britanic Prescott a subliniat faptul că dența plăților ilegale ale companiilor transnaționale dovedește că acestea au încălcat normele C.E.E. și au abuzat de pozițiile dominante" de pe piețele „celor nouă". Dacă noi (parlamentarii) nu vom acționa în așa fel încît să tragem la răspundere corporațiile transnaționale, peste puțin timp guvernele și ’statele vor fi supuse controlului acestora.

de desa, John „evi-

DE PRETUTINDEMI
• FURNAL GIGANT. La Leningrad a început proiectarea celui mai mare furnal din lume. Gigantul, cu un volum de 5 500 mc și înălțimea de a- proape 110 metri, urmează «ă fie înălțat în localitatea Cere- poveț. El va livra anual 4.5 milioane tone fontă, cu posibilitatea ca această cantitate să poată fi sporită cu încă 150 000 tone anual. Cu alte cuvinte, gigantul va da tot atita metal cît toate cele 85 de furnale existente în Rusia dinainte de revoluție.
• TRANSPLANT DE 

LA MAIMUȚĂ LA OM ? Cunoscutul chirurg Christian Barnard, care a luat recent cu- vîntul la Centrul național de cardiologie din Londra, a dezvăluit unele planuri de viitor. La sfîrșitul anului acesta, el intenționează să treacă la operații de tip nou : transplantarea pe om a unor inimi de babuini. în cazul unui infarct — a precizat chirurgul — nu avem la dispoziție decît cîteva ore, timp prea scurt pentru a găsi un donator. De aceea, în laboratorul spitalului „Groote Schur", unde lucrează Barnard, există un grup special de maimuțe, pe care chirurgul intenționează să le folosească în caz de nevoie.
• APRECIERE CON

FIRMATĂ... Concernul petrolier american „Gulf Oil* 1-* avut, pînă recent, în fruntea sa pe Bob R. Dorsey, care a trebuit să-și părăsească postul du>pă ce, în contextul scandalului ..Lockheed", a recunoscut că a practicat intens corupția atît în S.U.A. cît și peste graniță. Firma însă nu l-a dezavuat, ci, dimpotrivă, s-a arătat față de el deosebit de mărinimoasă. Dorsey a primit, ca „despăgubire" pentru scoaterea din funcție, 1.6 milioane de dolari, plus 54 000 de dolari ca „drepturi de concediu" pentru 1975—76, plus un cadou de 900 000 de dolari rezultați din obținerea unui mare pachet de acțiuni sub prețul negociat la bursă. Pensia lui anuală se va cifra la 48158 de dolari. „Nu există morală absolută în societatea noastră" (capitalistă — N. R.), a declarat Dorsey, în cursul anchetei, în legătură cu obiceiurile lumii din care face parte. Și, după cum se vede, ..pensionarea" sa confirmă întru totul această apreciere.
• ZAHARINA..; IN 

ACTUALITATE.tul secolului al XIX-lea, un chimist german a obținut, prin-, tr-o întîmplare. zaharină din cărbune, fn 1884, in apropiere de Magdeburg a fost construită prima fabrică pentru producerea noii substanțe pe cale industrială. în Europa, consumul de zaharină a început să crească rapid, iar cererea de zahăr — mai scump — să scadă. în aceste condiții, fabricile producătoare de zahăr au lansat o campanie împotriva zaharinei. Ea a fost defăimată, în presă, ca „zahăr din cărbune", atri- buindu-i-se chiar proprietăți „toxice". în pofida faptului că oamenii de știință au demonstrat că zaharina este inofensivă pentru organism, consumul ei a scăzut simțitor. în ultimul timp însă, datorită faptului că, spre deosebire de zahăr, zaharina nu conține calorii, consumul ei în țările Europei a crescut, din nou, considerabil.
• IN PREAJMA OLIM

PIADEI. Constructorii canadieni desfășoară ultimele lucrări de finisare la construcțiile satului olimpic, care va găzdui aproximativ 11 000 de sportivi și alți membri ai delegațiilor țărilor participante la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de vară, ce se vor desfășura la Montreal. Un număr de aproximativ 300 de voluntari au fost desemnați „gazde oficiale", ei urmînd a fi repartizați pe lîngă fiecare delegație.
• MIEREA ÎMPOTRI

VA ARSURILOR. Un farmer din statul Arizona (S.U.A.) a suferit grave arsuri în timp ce încerca să stingă un incendiu declanșat în grajdul de vite. în lipsă de altceva mai bun, familia i-a uns carpul cu miere de albine. Durerile au dispărut aproape total, iar după un tratament aplicat la spital pe corpul victimei nu a mai rămas nici o urmă. Medicii au declarat că acest miracol a fost înfăptuit de mierea de albine, care și-a dezvăluit o calitate necunoscută pînă acum.
• UN NOU TIP DE 

ASPIRINĂ. Doi cercetători australieni au pus la punct un nou tip de aspirină, a cărei administrare nu provoacă bolnavilor ulcerații sau alte afecțiuni ale stomacului. Autorii descoperirii apreciază că noul produs va fi deosebit de folositor, în special pentru persoanele care suferă de artrită, cărora li se recomandă consumarea unei mari cantități de aspirină.
• CONSUMUL UNEI 

SINGURE ȚIGĂRI PE ZI scurtează viața cu 12 minute, arată profesorul Schimert, de la Institutul profilactic al Universității din Miinchen. El precizează, într-un raport, că persoanele care fumează peste 20 de țigări pe zi sînt de trei ori mai mult expuse riscului unui atac de cord decît nefumătorii.
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