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Anul LIII Nr. 12 985 Joi 24 mai 1984 6 PAGINI-50 BANIîntr-o atmosferă de înțelegere și cordialitate, sub semnul voinței comune de a întări cooperarea în interesul reciproc,al cauzei păcii și independenței popoarelor, ieri a continuat

In timpul vizitei protocolare

TOVARĂȘUL NICOLAE CLAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU
au primit delegația Comitetului Național al Conferinței

Consultative Politice Populare a R. P. Chineze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. au primit, miercuri după-.amiază,. delegația Comitetului Național al Conferinței Consultative Politice Populare a R.P. Chineze, condusă de tovarășul Yang Chengwu, membru al C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului Național al Conferinței, care face o vizită în țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Din delegație fac parte tovarășii Duo Hanxian, membru al Biroului Permanent și secretar general adjunct al Comitetului Național al C.C.P.P., Wang Guangmei. membră a Biroului Permanent al Comitetului Național al C.C.P.P., Xu Naibo, membru al Comitetului Național al C.C.P.P., Gao Linyun, vicepreședinte al Comitetului provincial Shaanxi al C.C.P.P.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde urări de sănătate și fericire din partea tovarășilor Hu Yao- bang. secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale -Consultative-a P.C. Chinez. Zhao Ziyang. premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze. Li Xiannian. președintele Republicii Populare Chineze, Deng Yingchao, președinta Comitetului Național al Conferinței Consultative Politice 

Populare, Peng Zhen, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze. Totodată, a exprimat mulțumiri pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea oferită de a vizita România, dînd o deosebită apreciere realizărilor obținute de poporul român, sub conducerea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită salutul său și cele mai bune urări tovarășilor Hu Yaobang, Deng Xiaoping, Zhao Ziyang, Li Xiannian, Deng Yingchao, Peng Zhen.In timpul Întrevederii, desfășurată intr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, a fost relevat cu satisfacție faptul că relațiile de strinsă colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre Repiiblica Socialistă România și Republica Populară Chineză s-au extins și îmbogățit continuu în ultimii ani, prin transpunerea în viată a importantelor înțelegeri stabilite cu prilejul intîlni- rilor româno-chineze la nivel înalt de la București și Beijing. A fost exprimată dorința comună de a dezvolta și aprofunda tot mai mult, în viitor, aceste relații, pe plan economic, tehnico-științific, cultural și în alte sfere de activitate, subliniin- du-se, totodată. însemnătatea intensificării contactelor șl schimburilor 

de experiență între organismele politice, de masă și obștești din cele două țări, pentru amplificarea și întărirea bunelor raporturi româno- chineze.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că problema centrală a e- pocii noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor, eliminarea oricăror arme nucleare din Europa și din întreaga lume, realizarea dezarmării generale, în primul rînd a dezarmării nucleare, asigurarea păcii, pentru ca popoarele să-și poată consacra eforturile propășirii economico- sociale.
A fost reliefată necesitatea de a se acționa cu hotărîre pentru reducerea încordării Internationale, reluarea și consolidarea politicii de destindere, colaborare și respect al independentei naționale, soluționarea tuturor diferendelor dintre state pe cale pașnică, prin tratative, pentru eliminarea forței și amenințării cu forța din relațiile internaționale, pentru instaurarea în lume a unui climat de securitate, încredere și cooperare.La primire au participat Tamara Dobrin, președinte executiv al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Eduard Eisenburger, vicepreședinte al Consiliului Național al F.D.U.S., Aurel Duma, secretar al Consiliului Național al F.D.U.S.A fost de fată Kang Jlmin, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. Chineze la București.

Începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au început, miercuri dimineața, convorbirile oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Părtini Comunist Român, președintele «ublicii Socialiste România, și general Gnassingbe Eyadema, președintele fondator al Adunării Poporului Togolez, președintele Republicii Togoleze.La convorbiri participă :

Din partea română — tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al Guvernului Republicii. Socialiste România. Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic

Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Ana Mureșan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinta Consiliului Național al Femeilor. Nicu Ceaușescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., Gheorghe David, ministrul agriculturii și industriei alimentare,
(Continuare in pag. a III-a)

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceausescu 
in onoarea președintelui Gnassingbe Evadema

în pagina a III-a® Ceremonia înmî- nării unor înalte distincții® Vizită protocolară® Oaspetfe al oamenilor muncii de la î n t r e p r i n d e- r e a „Electronica” și al unor cartiere din Capitală

65 000 apartamente 
pentru oamenii munciiIn orașele județului Argeș, ca și în multe din comunele sale s-au construit, in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, 65 000 de apartamente. La Pitești au fost date in folosință oamenilor muncii a- proape 46 000, in care locuiește peste 80 la sută din populația municipiului. De asemenea, la Cîmpulung, in Grui și la Curtea de Argeș au apărut frumoase ansambluri de locuințe. Dominate de schele și macarale se află în prezent și mai tinerele orașe Costești și Topolo- veni. Fostul sat Mioveni. în care s-au înălțat 5 000 apartamente, a devenit acum orașul constructorilor de autoturisme „Dacia". De la începutul acestui an au fost predate peste planul la zi încă 300 de apartamente. (Gh, Cîrstea, corespondentul „Scînteii").

Pentru producții agricole record

în anul 1984

LA LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE

A CULTURILOR

- TOȚI LOCUITORII SATELOR!

In pagina a ll-a ancheta „Scînteii" în județele Vaslui 
și TeleormanTovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a oferit, miercuri, la Palatul Consiliului de Stat, un dineu oficial în onoarea generalului Gnassingbe Eyadema, președintele fondator al Adunării Poporului Togolez, președintele Republicii Togoleze.Au luat parte tovarășii Emil Bobu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei,

Marin Enache, Ana Mureșan, Ion Stoian. Ion Ursu, Nicu Ceaușescu, Silviu Curticeanu, Constantin Radu, Gheorghe Stoica, Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, precum și membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, alte persoane oficiale.Au participat Anani Kuma Akakpo- Ahianyo, Barry Moussa Barque, Anani Gassou, Yao Kunale Eklo, Ayele Nubukpo, Essohanam Pere,. Lawson Latevi Eli Atcho, Sougou- limpo Kerimou, Tchabao Alassani, alte persoane oficiale togoleze.

Au participat, de asemenea, ambasadorul României la Lomâ și ambasadorul Republicii Togoleze la București.In timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă prietenească, președinții Nicolae Ceaușescu și Gnassingbe Eyadema au rostit toasturi. Urmărite cu interes și subliniate cu aplauze, toasturile au fost marcate, în mod solemn, la terminarea lor, de intonarea imnurilor de stat ale Republicii Togoleze și Republicii Socialiste România.
Toastul președintelui 
Nicolae. Ceaușescu

Domnule președinte,
Stimați oaspeți,
Tovarăși și prieteni,Ne face o deosebită plăcere să vă salutăm călduros cu prilejul acdstei prime vizite pe care o faceți în România socialistă și să vă adresăm, domnule președinte‘ — și în acest cadru — urarea de a vă simți cit mai bine în țara noastră.Vizita pe care o faceți în Republica Socialistă România constituie o expresie a evoluției pozitive a relațiilor ro- mâno-togoleze, a dorinței comune de a dezvolta în continuare aceste relații, pe baza deplinei egalități în drepturi, a stimei și respectului reciproc.Constatăm, cu satisfacție, că între țările noastre s-au statornicit și se dezvoltă relații de colaborare, că există posibilități ca ele să cunoască o și mai mare extindere în viitor — pe tărîm economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de interes comun, spre binele celor două popoare, al dezvoltării lor libere pe calea progresului, independenței și păcii, Sînt încredințat că în cadrul convorbirilor pe care le purtăm în aceste zile vom găsi noi căi și mijloace pentru a pune cit mai larg în valoare aceste posibilități, pentru a așe^a pe baze trainice și stabile, de lungă durată, colaborarea și cooperarea ro- mâno-togoleză, reciproc avantajoasă.Cu prilejul vizitei veți putea cunoaște nemijlocit unele din realizările și preocupările poporului român care, în acest an. sărbătorește împlinirea a patru decenii de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — eveniment de importanță hotărîtoare pentru destinele țării, ce a deschis calea tre-

(Conținuare în pag. a III-a)

Toastul președintelui 
Gnassingbe Eyadema 
Domnule președinte,
Domnilor membri ai Comitetului Politic 

Executiv,
Domnilor membri ai Comitetului Central,
Domnilor miniștri.
Domnilor deputați,
Doamnelor și domnilor,Este pentru mine o mare satisfacție să am astăzi plăcuta ocazie de a vizita marea și frumoasa dumneavoastră țară și de a putea să vă exprim prin viu grai sentimentele sincere de prietenie, de stimă și de solidaritate pe care poporul togolez le nutrește față de România și de omul al cărei constructor este.Bucuria noastră este cu atît mai mare cu cît ne găsim nu numai intr-un centru al dialogului intre țări cu orizonturi diferite, ci și la o încrucișare de civilizații prestigioase și variate ale căror bogății dovedesc măreția unui trecut păstrat cu mîndrie.Organizind în cinstea noastră această mare recepție, bravul popor român, partidul și guvernul dumneavoastră au ținut încă o dată să manifeste atașamentul lor la prietenie, solidaritate între popoare și cooperare internațională. Permiteți-mi ca, in numele delegației care mă însoțește și al meu personal, să vă exprim întreaga gratitudine pentru acest semn de prietenie și această ospi-

(Continuare in pag. a III-a) La convorbirile oficiale româno-togoleza
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PENTRU

PRODUCȚII AGRICOLE

RECORD ÎN ANUL

1984

LA LUCRĂRILE RE INTRHHERE 
A CULTURILOR

- TDTI lOCUITURII SATELOR!
teleorman : />/•/# kuna organizare

a muncii, rezultate pe măsură

0 EXPERIENȚĂ CARE SE RECOMANDĂ

PRIN REZULTATE FOARTE BONE

Executarea la timp și de cea mai bună calitate a lucrărilor de întreținere a culturilor constituie, în aceste zile, principala măsură prin care se acționează pentru realizarea de recolte record la culturile prăsitoare. Iată de ce, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, trebuie luate toate măsurile în vederea participării active a întregii țărănimi, a tuturor locuitorilor satelor la efectuarea lucrărilor agricole. în conformitate cu prevederile legii privind organizarea producției și a muncii în agricultură, în perioada cînd trebuie efectuate aceste lucrări, toată lumea trebuie să participe la executarea lor. inclusiv specialiștii și alte cadre din comună. îndeplinirea acestei sarcini este strîns legată de intensificarea muncii de partid, de legarea ei strînsă de activitatea desfășurată în aceste zile pe ogoare, în mod deosebit, organele și organizațiile de partid au datoria să sprijine conducerile unităților agricole în organizarea muncii, în mobilizarea oamenilor, să exercite un control permanent pentru ca prevederile cuprinse în programele privind desfășurarea lucrărilor de întreținere a culturilor să fie respectate întocmai. Iată cum se acționează pentru îndeplinirea acestor sarcini în județele Vaslui și Teleorman.
vaslui : Se acționează energic, 

sub directa îndrumare a specialiștilorîn județul Vaslui, lucrările de întreținere a culturilor se desfășoară în condiții deosebite. După ploile din ultima perioadă, timpul s-a încălzit puternic, ceea ce a determinat o explozie vegetală, plantele cultivate cresc văzînd cu ochii. Există și pericolul înmulțirii buruienilor. Tocmai de aceea, specialiștii din unitățile agricole și din cadrul organelor județene au stabilit prioritățile la prășit, iar organizațiile de partid desfășoară o amplă acțiune pentru mobilizarea tuturor locuitorilor satelor la executarea acestor lucrări. Ca urmare, peste tot, dar mai cu seamă în unitățile din consiliile agroindustriale Huși, Fălciu și Murgeni, pe unde trecem, cîmpurile sînt impînzite de oameni.împreună cu tovarășul Gheorghe Dima, președintele consiliului agroindustrial Bîrlad, parcurgem terenurile cîtorva unități agricole. „Anul trecut a fost mare secetă în podișul Birladului — precizează Ion Vișan. președintele cooperativei agricole Ivești. Dacă in acele condiții noi am scos producții bune numai prin hărnicia oamenilor, în acest an .tpți au înțelesi. că stă în puterea noastră să realizăm producții record. Totul depinde ' de buna organizară a muncii, de utilizarea la maximum a fiecărei ore bune de lucru". Aflăm că întreaga suprafață a celor patru ferme de producție a fost repartizată pe 24 echipe. Peste tot se lucrează numai în acord global, în echipe compacte, sub supravegherea permanentă a specialiștilor. Se aflau la prășit peste 750 cooperatori și mecanizatori. Practic, întreg satul se mutase in cimp. La ferma nr. 3, șefa de echipă Tasia Niculiță, din mijlocul celor 28 cooperatori care prășeau sfecla de zahăr își arăta nemulțumirea că, din loc în loc, unele plante n-au răsărit. „Am chemat pe mecanizatorii care răspund de aceste sole să vadă și ei — spune dînsa. Și, împreună, am găsit soluția : odată cu prășitui, completăm locurile goale. Neapărat trebuie să avem cel puțin 100 000 plante recoltabile la hectar. Anul acesta putem obține și peste 40 tone sfeclă la hectar. Rezerva de apă din sol este bună. De aceea și lucrăm, din zori și pînă seara tir- ziu, la prășit, ca să stîrpim buruienile". Cimpul este într-adevăr foarte frumos, plantele sînt viguroase, dar este nevoie să se execute prașilele. Și se lucrează intens. Șefa de echipă Maria Preda, de la ferma nr. 2, ne spune : „Producțiile constant bune, cit și veniturile realizate au 

făcut ca de la an la an să avem mai multe brațe de muncă. Aici, la noi, și cadrele didactice și alți tovarăși dau o mină de ajutor. După- amiaza satul rămîne pustiu, vin și elevii la grădină. De mici, noi îi o- bișnuim cu munca. Dealtfel, numai aceștia au plivit în cîteva zile 15 hectare cu legume". într-adevăr. Ia Ivești oamenii prețuiesc pămîntul și-l lucrează cu dragoste ca să obțină recolte cit mai mari. Aici, prima prașilă manuală s-a executat pe 49 din cele 60 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr și pe 112 de hectare cu floarea-soarelui din cele 150 a- flate în cultură. Hărnicia oamenilor nu se dezminte nici la Pochidia ori Dragalina.Am vrut să vedem ce se întimplă în .cooperativele agricole care anul trecut au realizat producții reduse. Ne îndreptăm spre una dintre a- cestea — C.A.P. Fruntișeni. Cum ne zărește în cîmp, inginerul Alexandru Păduraru, președintele cooperativei, ne spune : „Să știți că lucrurile s-au schimbat în bine. învățînd de la vecinii noștri și mai ales or- ganizîndu-ne foarte bine munca, anul acesta am pornit cu dreptul. Cooperatorii s-au convins că se pot realiza producții foarte bune și pe pămînturile noastre dacă le muncim cum trebuie și la timp". La prășitui florii-soarelui, pe cele 210 hectare se aflau vreo 160 de oameni. Numai în două zile, lucrarea se executase pe 62 hectare. Sînt multi, puțini oamenii pe cîmp, la prășit ? — întrebăm. Neculai Ene, șeful de echipă de la ferma Grăjdeni, ne precizează : „Față de anul trecut sînt la prășit cam de două ori mai multi cooperatori. Munca în acord global ne stimulează puternic. Așa cum vecinii noștri au primit anul trecut importante cantități de produse drept retribuție suplimentară, putem foarte bine să beneficiem și noi in acest an. Condițiile fiind aceleași, am înțeles că trebuie să muncim la fel : adică la timp, de calitate, res- pectînd densitatea și numărul de prașile".Și pe ogoarele altor unități agricole se află numeroși oameni la prășit. Ca urmare, pe ansamblul județului, prima prașilă manuală s-a e- fectuat pe 76 la sută din suprafața cu sfeclă de zahăr și pe 43 la sută din cea cu floarea-soarelui. Totodată. prima prașilă mecanică la floarea-soarelui s-a executat pe 35 la sută din suprafețele cultivate în I.A.S. și 87 la sută în C.A.P.
Petru NECULA
corespondentul „Scinteii”

îndemnurile și sarcinile cuprinse în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara Consiliului Național al Agriculturii au avut un 'puternic ecou în rîndul oamenilor muncii și specialiștilor din agricultura județului Teleorman. Ei au înțeles necesitatea de a participa din zori și pînă seara la executarea lucrărilor de întreținere a culturilor. Și aceasta cu atit mai mult cu cit la cîmp sînt foarte multe de făcut : prășitui manual al porumbului s-a executat pe 17 Ia sută în C.A.P. și 5 la sută în I.A.S., la floarea-soarelui această lucrare a fost executată, manual. în proporție de 62 la sută în I.A.S. și 85 ia sută în cooperativele agricole. S-a încheiat, in schimb, prima prașilă la sfecla de zahăr. Cum acționează organizațiile de partid și conducerile unităților agricole pentru mobilizarea la prășit a locuitorilor de la sate ?Se poate remarca, aproape peste tot, o mare afluență de oameni la cîmp, la prășitui culturilor. La cooperativa agricolă din Dracea, specialiștii au identificat vetrele de buruieni apărute pe cele 870 hectare cultivate cu porumb și au decis ca pe aceste terenuri să se lucreze cu prioritate. Cei peste 300 de cooperatori muncesc sub conducerea directă a șefilor de fermă. în prim planul atenției se situează grija pentru menținerea densității optime la hectar și, acolo unde este cazul, este completat numărul de plante, aceasta constituind garanția realizării producțiilor planificate. Aflat la marginea unei sole a fermei nr. 2. președintele unității, Vasile Vișan, ne spune : „Am luat măsuri pentru ca în toate fermele, pe parcelele unde au rămas goluri, cooperatorii care lucrează la prășit să le completeze cu boabe germinate, pentru ca acestea să răsară în cel mai scurt timp". Aici, la Dracea, s-au obținut în ultimii ani producții de porumb de peste 8 000 kilograme boabe la hectar. Pe lîngă celelalte lucrări, a cîntărit greu în balanță și executarea prașilelor ori de cite ori a fost nevoie. Modul In care se lucrează in aceste zile la întreține

O porte din construcțiile Combinatului pentru producerea și industrializarea cărnii de porc

rea culturilor, cu răspundere și cu toate forțele, constituie o garanție că recoltele medii la hectar vor depăși în toamnă un vagon de porumb, așa cum s-au angajat harnicii gospodari de aici.într-o altă zonă a județului, pe ogoarele cooperativei agricole Tra- ianu, am văzut culturi frumoase, curate, rezultat al executării lucrărilor de întreținere la -care participă un mare număr de oameni. Demnă de evidențiat este promptitudinea cu care comitetul comunal de partid și consiliul popular au acționat pentru a- include în activitatea de pe ogoare pe toți cei apți de muncă din localitate. Pentru cei 70 de cooperatori mai vîrstnici, care sînt pensionari, au fost constituite echipe speciale în fiecare fermă. La fel s-a procedat și în cazul celor care lucrează în unităti economice din municipiul Turnu Măgurele, situat în apropiere. Dealtfel, în unitățile din consiliile agroindustriale Drăc- șeneni, Purâni, Piatra și altele s-a întocmit o balanță foarte riguroasă a forței de muncă. • Pe această bază, toți locuitorii comunelor au fost cuprinși în formațiile de lucru, cărora li s-au repartizat suprafețe de culturi prășitoare în acord global.Și in alte comune, consiliile populare urmăresc îndeaproape ca întreaga forță de muncă să participe la lucrările agricole de sezon. Evident, rezultatele sînt bune, dar ritmul lucrărilor poate și trebuie să fie mult intensificat. Este necesar ca în această săptămînă să se încheie prima prașilă la floarea-soarelui și chiar a porumbiilui' de pe suprafețele însămînțate înaintea ultimelor ploi. în acest scop trebuie făcute în continuare eforturi pentru ca viteza planificată zilnic să fie atinsă și chiar depășită, și aceasta prin folosirea din plin a mijloacelor mecanizate și a forței de muncă.
Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii"

Două titluri de „Erou al Muncii Socialiste", 10 distincții „Ordinul Muncii" clasa I. precum și numeroase alte distincții încununează 14 ani de muncă exemplară a celui mai mare colectiv de zootehniști din țara noastră : oamenii muncii de la Combinatul pentru producerea și industrializarea cărnii de porc Timiș — „COMTIM".„COMTIM" — combinat de proporții și de complexitate fără egal in zootehnia noastră, și nu numai în țara noastră — reprezintă astăzi o unitate model care, prin rezultatele pe care le obține, demonstrează nivelul ridicat de producție, productivitate și eficiență economică ce poate și trebuie să fie realizat in întreaga agricultură. Creat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, acest combinat se constituie azi ca o unitate eare ilustrează forța și potențialul agriculturii noastre socialiste, atit prin efectivele de animale și producțiile pe care le obține,, cit și prin capacitatea de a integra in totalitate fazele proceselor tehnologice. El se compune din 13 mari complexe industriale pentru creșterea și ameliorarea animalelor, care produc anual peste un milion de porci grași, precum și din alte 55 de unităti care, toate la un loc, integrează tot procesul de producere și industrializare a cărnii — de la cercetarea tehnologică, producerea furajelor și creșterea animalelor pînă la fabricarea mezelurilor și a altor preparate. Activitatea în cele 68 unități se desfășoară pe baza celor mai avansate tehnologii industriale în producția zootehnică, avînd ca trăsături esențiale unitatea tehnologică și organizatorică, cu o interdependență accentuată între producția animală, producerea furajelor și fabricarea produsului finit, fapt care a permis să se realizeze în mod constant, de la un an la altul, creșteri substanțiale de producții.Efortul stăruitor spre modernizare, spre perfecționarea pe baze științifice a organizării producției și a muncii se concretizează prin existența unui cadru tehnico-organizatoric care oferă largi posibilități de a prospecta și aplica cele mai noi cuceriri din domeniul zootehniei și biologiei. Activitatea de selecție, de cercetare și de promovare a noului a devenit aici o adevărată forță de producție, fiind aflată într-o continuă competiție cu tot ce este măi nou și mai valoros în acest domeniu de mare tradiție și de mereu actuală abordare științifică. Cercetarea tehnologică — organizată atit in cadrul laboratoarelor și sectoarelor experimentale proprii, cit și in comple

xele de producție — se desfășoară pe baza unor programe anuale și de perspectivă și are drept scop sporirea continuă a producției, ameliorarea efectivelor de animale, îmbunătățirea tehnologiilor de producție in toate domeniile de activitate. Pentru a avea o imagine despre dimensiunea acestei activități, este suficient să precizăm că ea se realizează pe loturi de animale ce însumează peste 10 000 capete. Sectorul de cercetare și experimentare cu aplicarea directă în producție mai cuprinde o stație-pilot pentru producerea acidului propionic utilizat la conservarea porumbului cu umiditate ridicată, laboratoare pentru producerea vaccinurilor, pre-
Un combinat zootehnic 

unde s-au adoptat soluții 
care au dus ia schimbarea 
radicală a tehnologiilor 

de creștere a animalelor

cum și o stație de calcul electronic pentru prelucrarea datelor în procesul 'de selecție, pentru optimizarea rețetelor furajere și a transporturilor. Tot pe baza studiilor efectuate aici, de-a lungul anilor, s-a trecut' la realizarea unor investiții ce vor permite folosirea pe scară largă a dejecțiilor din complexele zootehnice Ia fertilizarea terenurilor agricole, concomitent cu producerea biogazu- lui. De asemenea, a fost fundamentată utilizarea unor noi surse de energie — apele geotermale, gazul de sondă și energia solară — la încălzirea adăposturilor pentru purcei, la uscarea cerealelor, la deshidratarea furajelor verzi, cit și în alte scopuri.Fluxul activității de producție pro- priu-zise începe cu munca de selecție organizată în complexe specializate și este continuat de unitățile specializate în reproducția industrială și creșterea purceilor. în care se asigură tot tineretul pentru cele 13 complexe ale combinatului, răs- pîndite pe o rază teritorială a județului destul de întinsă. Acestea sint de fapt sectoarele-cheie, care condiționează rezultatele întregului combinat. Pentru că, în concepția oamenilor de aici, un grăsun sănătos și de. valoare biologică ridicată are nevoie doar de hrană și îngrijire bună pentru a fi îngrășat la greutatea și în perioada stabilită. Fluxul procesului de producție integrat se încheie în unitatea de industrializare a cărnii, unde. în cele trei abatoare, se pot prelucra 3 500 de porci pe zi.

Gradul avansat de specializare a producției atins aici este rezultatul direct al aplicării în practică a unor idei tehnice și tehnologice originale, care, după ce ani de-a rîndul au fost testate in cadrul laboratoarelor și sectoarelor experimentale, acum sint generalizate in toate unitățile de producție din combinat. Un rol ho- tăritor în aplicarea acestor elemente de noutate l-au avut cei 1 000 muncitori și specialiști care își desfășoară activitatea in sectoarele mecanice ale combinatului. Pentru a sublinia contribuția acestor oameni la promovarea noului in tehnologie, la modernizarea producției, este suficient să arătăm doar că ei au pus Ia punct metodele care au revoluționat concepția și tehnologia de creștere și îngrășare a porcilor, metode care au culminat cu automatizarea proceselor de alimentație și de evacuare a dejecțiilor. Cu aplicarea sistemului de creștere a porcilor in boxe etajate, cu proces de producție complet mecanizat sau automatizat. Toate acestea au făcut ca productivitatea muncii să atingă un nivel impresionant chiar și pentru sectoarele de virf din punct de vedere al tehnicității : aproape 870 000 lei pe un muncitor intr-un an.în 1983, combinatul a livrat la fondul de stat 1 022 000 porci, cu 22 000 capete peste capacitatea proiectată a complexelor de îngrășare. Răspui^ul oamenilor muncii de la „COMTIM" la chemarea adresată țărănimii de secretarul general al partidului, de a face din anul 1984 un an al producțiilor agricole record, se concretizează în angajamentul luat in fața conducerii partidului de a se prezenta la Congresul al XIII-lea al partidului cu planul pe acest an îndeplinit. Faptul că în primele patru luni din acest an au fost depășiți toți indicatorii de plan — combinatul conti- nuind să se situeze pe primul loc in întrecerea socialistă cu celelalte unități de profil din țară — demonstrează hotărîrea acestui destoinic colectiv de a cinsti cu noi și mărețe fapte de muncă înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste, de a-și îndeplini și depăși angajamentul asumat la începutul acestui an. ,Ar fi, desigur, încă multe de spus despre această remarcabilă experiență a colectivului combinatului din Timiș. Despre această unitate care, pe drept cuvint. poate fi socotită un port-drapel în promovarea progresului tehnic, în realizarea unor parametri economici superiori. Nu putem încheia însă fără a scrie citeva rînduri despre acești oameni harnici și pricepuți care lucrează aici. Pe unii dintre ei i-am cunoscut la locul de muncă, pe alții i-am ascultat vorbind în adunările prilejuite de conferirea înaltelor distincții pentru rezultatele obținute în ultimii ani. Dincolo de cifrele și datele prin care își comensurau munca, ceea ce impresionează la ei este în primul rîndl înalta lor conștiință, spiritul de răspundere cu care muncesc, pornind de la înțelegerea profundă a rolului și. contribuției pe care trebuie să și-o aducă fiecare la realizarea sarcinilor încredințate întregului colectiv. Cu toții, cei 6 000 de oameni ai muncii de la „COMTIM". în frunte cu directorul combinatului, tovarășul Florentin Cîrpanu, Erou al Muncii Socialiste, formează o . mare familie muncitorească în adevăratul înțeles al cuvintului. Toți la un loc constituie un puternic și minunat colectiv pentru care dorința de auto- depășire, de a realiza mereu mai mult in interesul dezvoltării agriculturii. a întregii economii naționale, se află mai presus de orice.
Iosif POP 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii"

MAXIMĂ RĂSPUNDERE PENTRU ECONOMISIREA MATERIILOR PRIMEîn actuala etapă de dezvoltare intensivă a economiei naționale, cînd factorii calitativi, de eficientă au un rol preponderent, reducerea mai accentuată a consumurilor materiale si energetice constituie o sarcină de maximă importantă pentru toate colectivele de întreprinderi. Această cerință a fost evidențiată din nou. cu toată claritatea, de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, pretutindeni, in fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă se impun acțiuni hotărițe pentru respectarea cu strictets a normelor de consum si identificarea. în continuare. de noi căi pentru reducerea acestora. Cum se acționează concret în' vederea reducerii consumului de metal în industria județului Sibiu 7O situație statistică relevă că, pe, ansamblul județului Sibiu. în primul trimestru al anului s-a realizat o economie de metal fată de consumurile normate de 203 tone. Reflectă acest rezultat posibilitățile reale de care dispun unitățile din industria județului în privința reducerii mai accentuate a consumurilor materiale, știut fiind faptul că în perioada respectivă consumul de metal s-a ridicat la citeva zeci de mii de tone 7 Am reținut, mal întîi. citeva precizări făcute de tovarășul Vasile 
Popa, vicepreședinte al consiliului județean de control muncitoresc al activității economice si sociale :— Reducerea consumurilor materiale. in special de metal, energie electrică și combustibil a constituit și constituie unul din obiectivele principale ale activității din fiecare întreprindere a județului. Ca urmare, în primul trimestru, pe ansamblul industriei județului s-au înregistrat fată de normele de consum — sensibil mai mici în acest an — atit economii de metal, cit și de energie electrică (2 546 MWh) .și com

bustibil (5 264 tcc). Desigur, aceste rezultate nu reflectă întru totul posibilitățile existente. Așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la Plenara Consiliului National al Oamenilor Muncii, pentru reducerea mai accentuată a consumurilor materiale și energetice vom urmări încadrarea riguroasă în normele stabilite pe fiecare produs și in flecare unitate, stabilind, in același timp, măsuri pentru reproiectarea constructivă a produselor și modernizarea tehnologiilor la produsele mari consumatoare de metal. Aceste măsuri vor îmbogăți programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibili și energie și valorificarea superioară a materiilor prime si materialelor stabilit la nivelul județului,
NORMELE DE CONSUM TREBUIE 

RIGUROS RESPECTATE. O primă analiză a consumului de metal pe ansamblul județului relevă că economiile puteau să fie cel puțin duble 

dacă în unele unităti nu s-ar fi înregistrat depășiri. Pe lista unităților care au depășit consumurile se află „Metalurgica" Sibiu, ..Automecanica" — Mediaș și întreprinderea mecanică Mîrșa. situate in această ordine in acest nedorit clasament al depășirii consumului de metal. Altfel spus, aceste unităti au risipit jumătate din ceea ce s-a economisit cu grijă la întreprinderile „Balanța",
Ce relevă o analiză a consumurilor In întreprinderi din județul Sibiu
„. . .....   —..................     . . I______ ,__________________________________________„Independența". întreprinderea de piese auto, la cea mecanică din Sibiu. la Fabrica de utilaje și accesorii Agnita și „Emailul roșu" din Mediaș.Ce se Întreprinde pentru ca !n cel mai scurt timp, așa cum a indicat conducerea partidului, toate unitățile să se încadreze în consumurile stabilite ?Este demn de relevat că atit la „Automecanica" — Mediaș, cit și la întreprinderea mecanică Mirșa. ne- lncadrarea in consumurile planificate — deși de ordinul a citeva zeci de tone — a declanșat o veritabilă ofensivă pentru gospodărirea rațională a\ metalului. Reproiectarea reperelor la utilajele grele și autobasculantele de mare capacitate la întreprinderea mecanică Mîrșa. îmbunătățirea tehnologiilor de debitare- la „Automecanica" — Mediaș constituie principalele măsuri tehnice 

asupra cărora s-au axat eforturile creatoare ale muncitorilor și specialiștilor din unitățile respective pentru a reduce consumurile. La volumul mare de metal utilizat la cele două întreprinderi, recuperarea cîtorva zeci de tone nu ar fi pus probleme deosebite. Dar consiliile oamenilor muncii, organizațiile de partid nu au mers pe linia minimei rezistente. Hotărîrile lor. susținute de planuri 

de măsuri tehnice și organizatorice bine fundamentate, vor determina prin materializarea integrală a acestora economii de peste 200 tone metal in următoarele două luni. Pe această bază, cele două colective se angajează ca. in scurt timp, să se situeze printre fruntașii județului in acțiunea de gospodărire a metalului.
INTERVENȚIA CENTRALEI ESTE 

MAI MULT DECÎT NECESARA. Nu același lucru l-am putut consemna la întreprinderea „Metalurgica" din Sibiu, care a depășit în primul trimestru consumul planificat de metal cu 141 tone. Mai exact, responsabilul cu normele de consum în întreprindere. inginerul Sebastian Beu, ne spune că în următoarele luni, dacă centrala nu va interveni, depășirea va crește substanțial. Am fost tentați să credem că specialiștii de aici solicitau un sprijin concret din par

tea forului de resort (Centrala industrială de autovehicule și tractoare din Brașov) în vederea introducerii unor tehnologii moderne, organizării unor' fluxuri de fabricație menite să determine încadrarea in consumurile planificate. Dar aveam să ne lămurim, că nu despre așa ceva era vorba. Se solicită o „rearanjare" a normelor de consum. Așadar. în locul unor acțiuni ferme, hotărîte care 

să determine o reducere substanțială a consumului de metal, se încearcă rezolvarea problemei, cum se spune, „din condei". De fapt, pe această cale conducerea unității speră să-și ușureze cu 75 la sută sarcina de reducere a consumului de metal stabilită pentru acest an. Nu spunem că sarcinile stabilite în această privință sint ușor de îndeplinit. Dar rezolvarea acestei probleme pe seama unor „artificii" de planificare nu va duce la o reducere efectivă, reală a consumului de metal.Este limpede că pentru a așeza lucrurile pe făgașul normal se impune. intr-adevăr, intervenția centralei. Ajutorul specialiștilor din centrală trebuie să se concretizeze însă nu în diminuarea „din condei" a consumului de metal, ci într-o a- naliză concretă, la obiect a situației din această întreprindere, analiză care să ducă la stabilirea soluțiilor 

tehnice impuse de reducerea accentuată a consumului de metal, la nivelul sarcinii mobilizatoare stabilite de aceeași centrală.
CÎT CÎNTARESC LA „BALANȚA" 

NOILE TEHNOLOGII ? Multe dintre soluțiile de reducere a consumului de metal pol fi preluate de la întreprinderea „Balanța" din Sibiu. Făuritorii aparatelor dc mare precizie dovedesc că știu să prețuiascâ cum se cuvine metalul. După cum ne relata inginerul Mihai Giurgiu, șeful atelierului de proiectare, principala direcție de acțiune care a dus la economisirea a 143 tone metal a Constituit-o promovarea progresului tehnic. Aici, electronizarea produselor noi introduse in acest an in fabricație. respectiv a cintarelor in- gratoare de bandă pentru cărbune, a permis reducerea cu circa 30 la sută a greutății produsului, deci a consumului de metal. Adaptarea de noi soluții constructive a determinat obținerea unor însemnate economii de metal și la alte produse. Bunăoară. pînă nu de mult, elementele de rezistentă sau funcționale ale produselor erau realizate din laminate pline sau turnate, ori din construcție metalică sudată masivă. Nu s-a încercat o diminuare a dimensiunilor acestora care nu ar fi dus decît la economii minime, ci s-a trecut la utilizarea tablelor chesonate. Această soluție, utilizată acum la toate produsele de serie mare, conferă aparaturii aceeași rezistență și calitate și. în plus, a permis reducerea cu 25 tone metal a consumurilor. De ase

menea, prin reproiectarea capetelor de cintărire si tipizarea lor. greutatea acestui mecanism s-a redus la jumătate. Adică, de la 45 kg la 22.5 kg. Numai prin fabricarea in acest an a noilor capete de cintărire se va obține o economie de peste 100 tone metal. Totodată, produsele care sint acum mai ușoare au devenit mai competitive, fapt dovedit și de contractele încheiate la export.Ce anume se cuvine subliniat în concluzie ? Pe ansamblul industriei județului și intr-o serie de unităli s-au obținut rezultate bune in reducerea consumului de metal. Există însă unele întreprinderi unde consumurile normate de metal au fost depășite. Tocmai de aceea. îndeosebi in aceste întreprinderi este necesar ca, în spiritul sarcinilor subliniate la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 mai, organele de conducere colectivă și organizațiile de partid să ia toate măsurile tehnice și organizatorice ce se impun pentru a se încadra cu cea mai mare strictețe în normele de consum stabilite pe fiecare produs. să acționeze stăruitor pentru realizarea sarcinilor de plan pe 1984 privind reducerea consumurilor specifice de metal, pentru identificarea de noi posibilități de diminuare suplimentară a acestor consumuri, sti- mulind puternic spiritul gospodăresc și Inițiativele creatoare ale muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor.
Dan CONSTANTIN 
Nicolae BRUJAN corespondentul „Scinteii"
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII TOGOLEZE, GENERAL GNASSINGBE EYADEMA

La ceremonia înmîndrii înaltelor distincții

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu

VIZITĂ PROTOCOLARĂ

(Urmare din pag. I) cerii cu succes la făurirea noii orîn- duiri, socialiste, în patria noastră. Succesele istorice obținute, marile transformări revoluționare petrecute in societatea românească în această perioadă demonstrează cu putere forța unui popor liber si stăpîn pe propria soartă care, lichidînd pentru totdeauna exploatarea și asuprirea, acționează strîns unit pentru dezvoltarea economiei, științei. învățămîn- tului, culturii — conștient că tot ce se realizează astăzi în patria noastră servește bunăstării și fericirii sale, independentei, progresului și înfloririi României socialiste.Cunoaștem eforturile pe care tara și poporul dumneavoastră le depun pentru lichidarea rămînerii în urmă moștenite din trecut și asigurarea progresului său economic și social. Urăm poporului togolez prieten noi și tot mai mari succese pe calea dezvoltării sale, a întăririi independenței, a făuririi unei vieți noi. libere și fericite.
Domnule președinte,Vizita pe care o faceți în tara noastră are loc în împrejurări internaționale deosebit de grave și complexe. Cursa .înarmărilor a luat proporții îngrijorătoare și, în mod deosebit, s-a intensificat înarmarea nucleară, ceea ce a sporit și mai mult pericolul unui război care ar putea duce la distrugerea a inseși condițiilor existenței vieții pe planeta noastră. De aceea, noi considerăm că problema fundamentală a epocii noastre este apărarea păcii, oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare și, in primul rind, la dezarmarea nucleară.Sîntem preocupați în mod deosebit de situația care s-a creat pe continentul european după trecerea la amplasarea rachetelor ămericane cu rază medie de acțiune în țările

Toastul președintelui Gnassingbe Eyadema
(Urmare din pag. I)talitate de a cărei sinceritate și căldură sintem profund mișcați.

Domnule președinte,Vizita pe care o efectuăm astăzi în tara dumneavoastră atît de incintă- toare este expresia unei voințe reciproce de a întări cooperarea între cele două state și de a ne uni eforturile pe căile similare pe care ni le-am ales în vederea desfășurării eforturilor noastre în favoarea păcii, progresului și solidarității între națiuni. Modalitățile noastre de acțiune sînt. desigur, diferite, dat fiind specificul țărilor noastre, trecutul lor. istoria, tradițiile și opțiunile lor politice, dar obiectivele sînt aceleași: să dezvoltăm țările noastre in condiții de pace, de stabilitate politică, de dreptate și de libertate și să asigurăm fericirea popoarelor noastre.Dumneavoastră, care v-ati consacrat tinerețea, ardoarea, inteligenta și viata realizării fericirii națiunii și poporului dumneavoastră, sînteți un erou național pentru România și poporul togolez admiră opera dumneavoastră. spiritul de sacrificiu și curajul dumneavoastră politic. Comunitatea internațională, decernindu-vă numeroase distincții onorifice, v-a adus prin aceasta un omagiu binemeritat pentru eforturile neobosite desfășurate in favoarea progresului, păcii și apropierii între oameni.Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă .exprima viile noastre felicitări pentru calitățile umane, 

din Europa occidentală și. ca urmare. la contramăsurile nucleare anunțate de Uniunea Sovietică. Este necesar să se acționeze cu toată hotă- rirea. pentru oprirea realizării acestor măsuri — și de o parte, și de alta — pentru reluarea negocierilor sovjeto-americane, în vederea realizării unor acorduri și înțelegeri corespunzătoare care să ducă la eliberarea Europei de rachetele nucleare cu rază medie de acțiune și de orice fel de arme nucleare.Acționăm cu toată hotărlrea pentru întărirea colaborării și securității în Balcani și pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și cooperării, fără arme nucleare și fără baze militare străine. în a- celasi timp, susținem crearea unor asemenea zone fără arme nucleare si în alte părți ale Europei și ale lumii.România dezvoltă largi relații cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței si suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Considerăm că. în actualele împrejurări internaționale, trebuie să se acționeze în modul cel mai ferm pentru eliminarea forței și a amenințării cu forța din relațiile interstatale. pentru soluționarea tuturor conflictelor și a problemelor litigioase dintre state numai Iși numai pe călea pașnică, a tratativelor.în acest spirit, România s-a pronunțat și se pronunță consecvent pentru reglementarea politică globală a problemelor din Orientul Mijlociu și pentru organizarea, în acest scop, a unei conferințe internaționale, sub egida Organizației Națiunilor Unite, la care să participe toate țările interesate — inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei.Considerăm că este necesară oprirea conflictului -dintre Iran și Irak 

patriotismul șl , marea înțelepciune pe care le-ați dovedit în conducerea organizației de tineret din țara dumneavoastră, în cadrul Ministerului Agriculturii, Marii Adunări Naționale. Ministerului Apărării și, astăzi, la cel mai înalt eșalon al vieții naționale din România.
Domnule președinte,în lumea de azi tot mai mult ob- strucționată de barierele protecțio- niste și închistare, voința de a multiplica contactele pentru a favoriza dialogul și a promova cooperarea trebuie să fie încurajată și susținută.Țara dumneavoastră a demonstrat elocvent acest lucru, inaugurind, după alegerea dumneavoastră in conducerea statului, o politică de deschidere care a favorizat apropierea dintre România și toate națiunile iubitoare de pace și libertate și, mai ales, față de statele lumii a treia. De la tribuna conferințelor internaționale, România a apărat nu numai necesitatea dialogului, ci a făcut din el un ideal și o realitate care astăzi se traduc prin întărirea cooperării româno-africane, prin rolul dumneavoastră preponderent în mișcarea statelor nealiniate și în cadrul „Grupului celor 77".în spiritul acestei solidarități cu țările din lumea a treia, dumneavoastră ați tradus în fapte și voința de a face să se dezvolte și să se intensifice cooperarea româno-togoleză. în felul acesta, țara dumneavoastră, care joacă un rol important In formarea de cadre naționale togoleze, transferă tinerei noastre națiuni ex- 

și soluționarea problemelor pe calea negocierilor. în același spirit este necesar să fie soluționate toate conflictele existente.Apreciem că, în condițiile actuale, este mai necesar ca oricînd ca toate popoarele lumii, forțele înaintate de pretutindeni, să-și întărească colaborarea și solidaritatea în lupta pentru lichidarea oricărei politici imperialiste. colonialiste, de exploatare, a politicii de dominație, pentru afirmarea unei politici noi, de egalitate, respect al independenței naționale, de înțelegere, colaborare și pace.România își exprimă deplina solidaritate cu lupta popoarelor din Africa pentru lichidarea deplină a colonialismului, cu lupta poporului namibian, a S.W.A.P.O., pentru independență, pentru apărarea și consolidarea independentei tuturor popoarelor, pentru progresul lor econo- mico-social. Ne pronunțam ferm pentru întărirea unității și colaborării popoarelor africane. Considerăm că un rol important revine, in această privință, Organizației Unității Africane, care poate aduce o contribuție activă la soluționarea politică a diferitelor conflicte, la întărirea solidarității, a colaborării, la progresul și dezvoltarea economico-so- cială a acestor țări.Ținînd seama de agravarea continuă a situației economice si sociale a țărilor în curs de dezvoltare, ca urmare a crizei economice mondiale, a politicii financiare inechitabile și a dobînzilor extrem de mari practicate pe plan internațional, se impune ca aceste țări să-și întărească colaborarea și conlucrarea, să acționeze mai unite în vederea stabilirii unei strategii comune în tratativele cu țările dezvoltate, precum și în lupta pentru o nouă ordine economică mondială, bazată pe egalitate și echitate în relațiile dintre state.Ne pronunțăm pentru participarea la soluționarea problemelor com

periența dumneavoastră, tehnologia avansată mai ales în domeniul dezvoltării agricole și al industriei agro- alimentare, care reprezintă priorități în programul nostru al revoluției verzi.Permiteți-mi să exprim aici, In numele poporului togolez, al partidului său -de uniune națională, Adunarea Poporului Togolez, în numele guvernului țării mele și al meu personal, întreaga recunoștință pentru ajutorul prețios pe care țara dumneavoastră ni-1 dă in acest domeniu important al formării de cadre naționale pentru dezvoltarea noastră.
Domnule președinte,După cum cunoașteți, nici un efort de dezvoltare și nici o acțiune în domeniul cooperării internaționale nu pot duce la rezultate pozitive fără pace, securitate și stabilitatea politică a statelor.Politica tunurilor, cursa înarmărilor și războiul rece, care amenință astăzi echilibrul în lume, constituie factorii cei mai dăunători dezvoltării în care sînt angajate statele noastre.România, prin vocea dumneavoastră, a avut dreptate cînd a alertat opinia internațională asupra pericolelor și riscurilor cursei înarmărilor în țările dezvoltate și in special in Africa, unde negustorii de arme, pentru a avea mari profituri din comerțul lor, nu ezită să opună popoarele frățești și prietene, să provoace ură și discordie între ele, să încurajeze legea forței și a violenței, uitînd că ceea ce este ușor de 

plexe ale lumii contemporane a tuturor statelor, fără deosebire de orinduire socială. Un rol important revine. în această privință, țărilor mici și mijlocii, țărilor in curs de dezvoltare și nealiniate, care constituie marea majoritate a statelor lumii și sînt nemijlocit interesate într-o politică democratică, de independență. colaborare și pace.Considerăm, de asemenea, că trebuie să crească rolul și contribuția Organizației Națiunilor Unite, ale altor organisme internaționale, la soluționarea problemelor' și derrio- cratizarea relațiilor dintre state, la asigurarea păcii și înțelegerii între națiuni.Viața, realitățile lumii de astăzi evidențiază cu putere rolul tot mai însemnat al popoarelor in determinarea cursului vieții internaționale. Avem ferma convingere că. acțio- nind unite, popoarele, forțele înaintate de pretutindeni, pot asigura triumful politicii de dezarmare, de pace și destindere, de independență, securitate și colaborare între toate națiunile.
Domnule președinte,; încredințat^ că vizita pe care o faceți în România ^socialistă. înțelegerile la care vom ajunge, vor deschide noi perspective conlucrării multilaterale dintre țările noastre. în interesul și spre binele ambelor popoare, al cauzei generale a colaborării. independentei și păcii. ridic paharul și toastez :— în sănătatea dumneavoastră, domnule președinte.— Pentru progresul, pacea și prosperitatea poporului togolez prieten,— Pentru continua dezvoltare a prieteniei și cooperării româno-togo- leze,— în sănătatea dumneavoastră, a tuturor,— Pentru pace și colaborare între toate națiunile lumii ! (Aplauze).

distrus nu este tot atît de ușor de construit.Ați avut multă dreptate cînd ați propus de repetate ori, în special de la înalta tribună a O.N.U., soluții concrete pentru o dezarmare efectivă și o destindere între blocurile militare. Prin luările dumneavoastră de poziție curajoase în favoarea destinderii, coexistenței pașnice și dezarmării generale, ați dovedit încă o dată solidaritatea dumneavoastră cu țările din lumea a treia și ați demonstrat că aceste țări, a căror stabilitate este amenințată de conflicte, au nevoie de pace pentru a promova dezvoltarea și a depăși consecințele crizei economice mondiale, în mod deosebit resimțite de tinerele națiuni. Rămînem convinși că numai intr-un climat de pace pe întreaga noastră planetă, comunitatea umană va putea să consacre enormele sale resurse, geniul său și inteligența eradicării bolilor, ignorantei, foametei, mizeriei, pe scurt a tuturor greutăților care lovesc fără distincție toate națiunile. De aceea, considerăm că trebuie să continuăm fără încetare, fiecare în felul și prin mijloacele sale, opera dificilă a menținerii păcii, în scopul favorizării dialogului între popoare, cooperarea și solidaritatea internațională.
Domnule președinte,Ridic paharul în sănătatea dumneavoastră. pentru prosperitatea marii și frumoasei dumneavoastră țări, pentru prietenia și cooperarea româno-togoleză ! (Aplauze).

General Gnassingbe Eyadema, 
președintele fondator al Adunării 
Poporului Togolez, președintele Re
publicii Togoleze, a făcut, miercuri 
dimineața, la Palatul Consiliului de 
Stat, o vizită protocolară tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar

CEREMONIA ÎNMÎNĂRII
UNOR ÎNALTE DISTINCȚII

1 »
în cadrul unei ceremonii, care 

a avut loc, miercuri dimineața, la 
Palatul Consiliului de Stat, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a înmînat generalului 
Gnassingbe Eyadema, președintele 
Republicii Togoleze, înaltul Ordin 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I, cu eșarfă, în semn de 
deosebită prețuire, expresie a prie
teniei dintre popoarele român și 
togolez.

începerea
(Urmare din pag. I)Alexandru Roșu, ministru secretar de stat la Ministerul, Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Constantin Mitea, consilier al secretarului general al partidului și președintelui Republicii, Vasile Chivulescu, ambasadorul României la Lome, Petre Tănăsie, director in Ministerul Afacerilor Externe.Din partea togoleză — Anani Kuma Akakpo-Ahianyo, membru al' Biroului' Politic al Adunării Poporului Togolez. ministrul afacerilor externe și cooperării, Barry Moussa Barque, membru al Biroului Politic al Adunării Poporului Togolez. ministrul lucrărilor publice, minelor, energiei și resurselor hidraulice, Anani Gassou, membru al Comitetului Central al Adunării Poporului Togolez. ministrul dezvoltării rurale, Yao Kunale Eklo, secretar administrativ al Adunării Poporului Togolez, Lassissi Kerim Dikeni, ambasadorul Republicii Togoleze la București, Lawson Latevi Eli Atcho, directorul cooperării economice în Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării, Sougoulimpo Kerimou, membru al Comisiei Executive Naționale a Confederației Naționale a Oamenilor Muncii din Togo, Tchabao Alassani, comisar național adjunct al Organizației Tineretului Adunării Poporului Togolez.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat șefului statului togolez și colaboratorilor săi un călduros salut de bun venit in România socialistă și a exprimat convingerea că această vizită va constitui un moment important în dezvoltarea, pe multiple planuri, a relațiilor dintre țările și popoarele noastre.Președintele Gnassingbe Eyadema a adresat calde mulțumiri pentru invitația de a vizita țara noastră și pentru posibilitatea de a se întîlni cu șeful statului român, pentru ospitalitatea ce i-a fost rezervată in România prietenă, arătind că vede în aceasta o expresie a sentimentelor de prietenie și colaborare ce și le nutresc reciproc popoarele noastre. a dorinței comune de a întări bunele relații româno-togoleze.In cadrul primei runde de convorbiri, cei doi președinți, subliniind că există largi posibilități pentru dezvoltarea colaborării și cooperării dintre România și Togo, atît pe plan bilateral, cît și pe arena internațională,. au însărcinat pe membrii celor două delegații să examineze, în timpul vizitei, căile și modalitățile concrete de extindere in continuare a conlucrării româno-togoleze, pe baze reciproc avantajoase, în interesul propășirii economico-sociale a celor două popoare, al întăririi independenței naționale, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.
Oaspete al oamenilor muncii de la întreprinderea 

„Electronica" și al unor cartiere din CapitalăPreședintele Republicii Togoleze, general Gnassingbe Eyadema, a lost, miercuri după-amiază, oaspete al colectivului de oameni ai muncii de la cunoscuta întreprindere „Electronica" și a vizitat caștiere de locuințe din Capitală.Oaspetele a fost însoțit de tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, de alte persoane oficiale române.La vizită au luat parte membrii delegației togoleze care îl însoțesc pe președintele acestei țări în România.Vizita la întreprinderea bucu- reșteană și în cartiere ale orașului a permis șolului poporului togolez să ia cunoștință de unele aspecte ale dezvoltării industriale a țării noastre, în special în ramuri de vîrf, purtătoare ale progresului tehnic, de înfățișarea actuală a Capitalei.La sosirea în întreprinderea bucu- reșteană, oaspetele a fost întîmpinat de Alexandru Necula, ministrul industriei de mașini-unelte, electrotehnică și electronică, de reprezentanți ai centralei de resort și ai întreprinderii. de numeroși muncitori, care i-au făcut o primire călduroasă. Tineri și tinere au oferit flori președintelui Republicii Togoleze.în cadrul unei cuprinzătoare ex

general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România.

La rîndul său, președintele Re
publicii Togoleze, generalul Gnas
singbe Eyadema, a înmînat to
varășului Nicolae Ceaușescu cel 
mai înalt Ordin al Republicii To
goleze, cu eșarfă și stea, ca o ex
presie a profundei apretieri și con
siderații față de personalitatea șe
fului statului român, a prieteniei 
dintre cele două țări și popoare. 
Aceeași înaltă distincție a fost în- 
mînată, cu sentimente de deosebi
tă prețuire și respect, tovarășei 
Elena Ceaușescu.

convorbirilor oficialeîn continuare, cei doi președinți au efectuat un schimb de păreri cu privire la preocupările actuale și de perspectivă ale celor două țări, precum și în legătură cu unele probleme ale vieții internaționale.La convorbiri au participat miniștrii afacerilor externe ai Republicii Socialiste România și Republicii Togoleze.Și în acest cadru a fost exprimată dorința comună ca vizita șefului statului togolez în țara noastră să contribuie la convenirea unei largi colaborări între cele două țări și să confere perspective noi conlucrării lor în diverse domenii — îndeosebi pe plan economic — precum și în sfera vieții internaționale.Schimbul de vederi pe probleme internaționale a relevat preocuparea României și Republicii Togoleze In legătură cu agravarea climatului politic mondial ca rezultat al politicii imperialiste de forță și amenințare cu forța, de menținere și extindere a sferelor de influență, de intensificare a cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, de ascuțire, in general, a contradicțiilor dintre țările bogate și țările sărace, de menținere și agravare a unor stări de conflict și război între state. S-a apreciat că, în aceste condiții, deosebit de complexe, se impune, mai mult ca oricînd, să se acționeze pentru oprirea deteriorării situației internaționale, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, pace, securitate și colaborare, bazată pe respectarea independenței și suveranității tuturor statelor, a principiilor egalității în drepturi și avantajului reciproc.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că problema fundamentală a zilelor noastre este asigurarea păcii în lume, oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară.Relevîndu-se primejdia intensificării înarmărilor nucleare pe continentul european, a creșterii pericolului unei conflagrații nucleare, care ar afecta viața tuturor popoarelor, a înseși condițiilor vieții pe Pămînt, în timpul convorbirilor s-a arătat că este necesar să se facă totul pentru oprirea amplasării de noi rachete americane cu rază medie de acțiune pe acest continent, precum și a con- tramăsurilor anunțate de U.R.S.S. și pentru reluarea negocierilor sovieto- americane de Ia Geneva în vederea eliberării totale a continentului de astfel de rachete și, în general, de orice arme nucleare.în legătură cu situația din Africa s-a evidențiat însemnătatea întăririi unității și solidarității popoarelor de pe acest continent pentru consolidarea independenței și propășirea lor economică, pentru dezvoltarea conlucrării dintre ele, pentru promovarea unei politici de destindere, pace și largă colaborare. S-a 

poziții, directorul întreprinderii, Roland Ionescu, a înfățișat oaspeților profilul și evoluția unității, arăți nd că dezvoltarea și extinderea acesteia sînt rodul atenției și grijii președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a dat indicații cu privire la organizarea unor fluxuri tehnologice moderne, înnoirea continuă a producției electronice, în pas cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii mondiale. întreprinderea bucureșteană produce radioreceptoare și televizoare de mare pertor- manță. care răspund standardelor și normelor tehnice în vigoare nu numai la noi în țară, cl și în alte state ale lumii, unde acestea se exportă cu succes.Au fost prezentate televizoarele realizate aici, diverse radioreceptoare, aparatură electronică de înaltă fidelitate și alte echipamente care poartă marca de prestigiu „Electronica".Au fost vizitate qîteva sectoare de producție, unde înaltul oaspete togolez a apreciat dotarea și tehnologia modernă ale uzinei, calitatea înaltă șl fiabilitatea produselor.Președintele Republicii Togoleze, general Gnassingbe Eyadema, a avut cuvinte de înaltă apreciere față de succesele specialiștilor de la „Elec

întrevederea, premergătoare con
vorbirilor oficiale, s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, de stimă și înțelegere re
ciprocă, ce caracterizează rela
țiile dintre țările și popoarele 
noastre.

La ceremonie au luat parte to
varășii Gheorghe Oprea, Nicolae 
Constantin, Ștefan Andrei, Ana 
Mureșan, Nicu Ceaușescu, alte 
persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, 
Anani Kuma Akakpo-Ahianyo, 
Barry Moussa Barque, Anani 
Gassou, Yao Kunale Eklo, alte per
soane oficiale togoleze.

Au fost de față ambasadorul 
României la Lome șl ambasadorul 
Republicii Togoleze în țara noastră.

relevat, de asemenea, necesitatea rezolvării pe cale politică, prin tratative, în spiritul rezoluțiilor O.U.A.. a tuturor diferendelor și stărilor de tensiune de pe continentul african, inclusiv din Africa australă.S-a reliefat, totodată, importanța soluționării problemei poporului namibian în spiritul Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U., în vederea asigurării accesului său la independență, la dezvoltare liberă, de sine stătătoare.în același timp, a fost evidențiată necesitatea abolirii politicii rasiste șl de apartheid din Africa de Sud, realizării .unui stat democratic, care să asigure deplina egalitate în drepturi a tuturor locuitorilor, fără deosebire de culoare.Evidențiindu-se dificultățile grava cu care sînt confruntate țările în curs de dezvoltare ca urmare a crizei e- conomice mondiale, a dobînzilor excesiv de înalte, a marii poveri a datoriei externe, a adîncirii decalajelor dintre țările bogate și țările sărace, cei doi președinți au subliniat nece- sitatea de a se acționa pentru întărirea unității și solidarității țărilor în curs de dezvoltare, pentru a impune negocieri globale între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, în vederea convenirii unor principii noi de relații economice, bazate pe egalitate și echitate, pentru reducerea decalajelor, pentru lichidarea subdezvoltării șl instaurarea unei noi ordini economice internaționale.în timpul convorbirilor a fost reliefată însemnătatea întăririi conlucrării dintre țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate, dintre toate statele care se pronunță pentru o politică independentă, pentru dezvoltare economică și socială de sine stătătoare, pentru pace, securitate șl Înțelegere în întreaga lume.S-a apreciat că soluționarea justă și durabilă a problemelor complexe cu care se confruntă în prezent omenirea reclamă participarea activă, în deplină egalitate, a tuturor statelor, indiferent de mărimea și orînduirea lor socială, și în special a țărilor mici și mijlocii, care sînt direct interesate în promovarea unei politici de pace, colaborare și înțelegere internațională.Cei doi președinți au exprimat dorința României și Republicii Togoleze de a colabora tot mai strîns pe arena internațională în cadrul O.N.U., al altor organisme, al „Grupului celor 77", pentru a-și aduce astfel o contribuție sporită la rezolvarea constructivă a problemelor contemporane.în timpul convorbirilor a reieșit identitatea punctelor de vedere ale celor doi președinți în legătură cu problemele internaționale discutate.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de prietenie, stimă și înțelegere reciprocă.

tronica" și le-a urat noi succese în muncă. Oaspetele a notat în Cartea de onoare a întreprinderii : „Am fost impresionat de tot ceea ce am văzut aici, împreună cu delegația care mă însoțește in această vizită. Vă mulțumesc mult pentru primirea acordată și păstrez o bună amintire despre uzina dv“.
★în continuare, președintele Republicii Togoleze a vizitat unele cartiere de locuit din București, unde în ultimii ani au fost ridicate sute de blocuri moderne, atestînd preocuparea permanentă a partidului și statului nostru fată de dezvoltarea modernă a Capitalei, pentru continua ei înfrumusețare șl dotare edilitară.Străbătînd unele din magistralele Capitalei, Calea Floreasca, Calea Victoriei, bulevardul Moghioroș din cartierul Drumul Taberei, oaspetele a admirat frumusețea blocurilor ridicate de edili, arhitectura sobră și in același timp plăcută a noilor construcții, modul cum au fost asigurate legăturile între diferite cartiere ale Bucureștiului.în final, președintele Republicii Togoleze a adresat felicitări edililor Capitalei, urindu-le noi succese în activitate. (Agerprcs)
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și mai diverse ia dispoziția populației
7 jAZI DESPRE: Valorificarea resurselor locale în județul Neamț

Bogata activitate economică și social-edilitară a 
consiliilor populare se desfășoară în acest an sub sem
nul mărețelor evenimente din viața țării și a partidului : 
a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul 
al Xlll-lea al partidului. Bilanțul cu care se prezintă 
consiliile populare la aceste evenimente este bogat în 
realizări. îndeosebi după Congresul al IX-lea al parti
dului - perioada cea mai fertilă din întreaga istorie 
a patriei — activitatea consiliilor populare, desfășurată 
sub directa îndrumare a organelor de partid, a foșt 
orientată spre dezvoltarea economico-socială armonioa
să a tuturor județelor țării, spre sporirea zestrei edili
tare a tuturor localităților, asigurarea de condiții îm
bunătățite de muncă și viață pentru toți locuitorii. Mo- 
bilizind masele largi de cetățeni, prin mijloacele spe
cifice de acțiune, consiliile populare, ca organe ale 
democrației noastre socialiste, au reușit să canalizeze 
energiile și capacitatea de creație a locuitorilor de la 
orașe și sate spre înfăptuirea mărețelor obiective ale 
politicii partidului. Practic, se poate spune că realiză-

rile obținute în toate domeniile de activitate - indus
trie, agricultură, invățămint, construcție de locuințe, 
sănătate, cultură etc. - cuprind și partea de contri
buție rezultată din activitatea cotidiană, eficientă, a 
consiliilor populare în strînsă conlucrare cu cetățenii.

Antrenate în marea întrecere socialistă, consiliile 
populare acționează în acest an pentru transpunerea 
în viață a prevederilor cuprinse în 
unic, asumîndu-și o serie de sarcini 
cial-edilitare de primă importanță.

Intre obiectivele întrecerii, un loc 
preocupările consiliilor populare pe 
resurselor locale, în vederea obținerii 
diverse și de calitate superioară, destinate aprovizio
nării populației și pieței externe. Cum se acționează 

■ pentru atingerea acestui obiectiv ? lată ce relevă reali
zările și angajamentele județului Neamț, al cărui con
siliu popular județean și-a propus realizări deosebite, 
ca răspuns la chemarea la întrecere lansată către toate 
consiliile populare județene și al municipiului București 
de către Consiliul

planul național 
economice și so

aparte il ocupă 
linia valorificării 

de bunuri cit mai

popular al județului Bistrița-Năsăud.

Substanțiale valori mate
riale — din surse odinioară 
ignorate Județul Neamț — ne spune tovarășul Porfir Negrea, vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului, popular județean — asemenea tuturor județelor tării, a cunoscut în anii socialismului prefaceri înnoitoare pe toate planurile. D.in- tr-un vechi ținut vitate economică, devenit astăzi un ; industriei chimice naționale — prin combinatul de la Săvinești ; al e- nergeticii — prin salba de hidrocentrale de pe Bi- caz ; al industriei cimentului — prin combinatul de la Tașca-Bicaz ; al industriei constructoare de mașini, al industriilor ușoară și alimentară — prin numeroasele întreprinderi apărute aici în perioada de după 23 Au- . gust 1944. Această dezvoltare multilaterală a fost posibilă în primul rînd datorită politicii partidului de industrializare, de repartizare rațio
nală a forțelor de producție pe te
ritoriul tării. La aceasta a contribuit, in bună măsură, și valorificarea ma
rilor disponibilități de resurse ma
teriale și energetice ale județului.Desigur, sîntem conștienti de faptul că posibilitățile de valorificare a resurselor sint consiliile _____ ___ ____ ....nemtene și-au propus ca un obiectiv' central al preocupărilor lor în acest an jubiliar depistarea și punerea in valoare, cu forțe proprii, a noi resurse locale. Pe această cale urmează să se obțină la nivelul județului o producție anuală suplimentară de cel puțin 26 milioane lei, îndeosebi în unitățile de mică industrie. Acesta este, dealtfel, răspunsul nostru la chemarea la întrecere între consiliile populare județene pe acest an.— Cum se acționează pentru înfăptuirea acestui răspuns-angaja- ment ? — l-am întrebat pe tovarășul 
Silviu Gagiu, directorul întreprinderii județene de producție industrială și prestări de servicii.— Am început cu începutul, adică prin prospectarea geologică a resurselor. Avind la îndemînă unele studii geologice mai vechi, unele informații din partea localnicilor, transmise din generație în generație, am stabilit un program de inventariere a 
tuturor resurselor posibile pe bază 
de studii geologiee „Ia zi". Acțiunea de prospectare, la care am antrenat instituții de specialitate, am eșalonat-o în timp și, pe măsura determinării exacte a rezervelor descoperite — volum, posibilități de prelucrare, eficientă etc. — trecem la exploatarea lor pe plan local. Dintre resursele care au intrat deja în prelucrarea curentă pe plan local amintesc : materialele de balastiere, cal
carul pentru producerea varului, 
piatra de construcție, tuful vulcanic, 
apa minerală, gazele de sondă ș.a.Un capitol aparte 5n cadrul preocupărilor județului Neamț în acest an jubiliar, ca răspuns Ia chemarea la Întrecere între consiliile populare, îl ocupă resursele energetice. în legătură cu producerea energiei din resurse locale, consiliul popular județean a adoptat un program distinct, program care cuprinde atît va
lorificarea energiei hidroelectrice (s-a stabilit realizarea a 43 microhidro- centrale, din care 8 sînt in construcție), cit și valorificarea celorlalte 
surse de energie : eoliană, solară, 
folosirea biogazuluî, a căldurii recu
perate de la instalațiile de ardere. Deși în județ există puternice capacități hidroelectrice, pe , Bistrița, cu conștiința că nevoile energetice ale tării sint mari, se acordă toată aten-

locale. Prin finali-ția și resurselor zarea integrală a programului județean — pînă în 1990 — se va micșora consumul de energie din sistemul energetic național, realizîndu-se tot mai multă energie pfoprie, din surse secundare.
cu o slabă acti- județul Neamț a punct de reper al

Soluții eficiente de valori
ficare a tuturor resurselor. Desigur, folosirea resurselor locale este o cerință de primă importantă . pentru toate consiliile populare. Dar,

® Prin introducerea in circuitul economic a unor noi resurse 
locale, în județul Neamț se vor produce suplimentar față de 
planul pe acest an bunuri de consum de cel puțin 26 milioane lei.

® Se vor prelucra pe plan local 100 000 m c rocă de piatră, 
25 000 tone tuf vulcanic și zgură de furnal, 9 milioane litri de 
apă minerală, 2 300 tone fructe de pădure, 60 tone răchită ș.a.

© Prin găsirea celor mai eficiente soluții de punere în 
valoare a resurselor locale, beneficiile planificate vor fi depășite 
cu 2,5 la sută.

disponibile în -județ nu încă epuizate. Iată de ce populare din localitățile

la fel de importantă este și eficienta utilizării acestor resurse. Iată de ce. în răspunsul la chemarea la în
trecere pe acest an, județul Neamț a ținut cont și de acest „amănunt", 
angajîndu-se să obțină depășirea be
neficiilor planificate cu cel puțin 2,5 Ia sută. Motiv pentru care s-a conceput aici o soluție inedită de stabilire a modului de utilizare a fiecărei resurse locale. Astfel, pe măsura conturării noilor rezerve — puse în valoare de lucrările de prospecțiuni geologice —' consiliul popular județean nu recurge la stabilirea „din oficiu" a întreprinderilor care să le prelucreze ; se solicită tuturor 
coleotivelor din uuitățile locale să 
gîndească asupra celor mai eficiente 
soluții de valorificare a noilor zăcăminte de materie primă, asupra posibilităților de prelucrare a lor. Unitățile care oferă soluțiile cele mai valoroase primesc dreptul folosirii materiilor prime respective. Așa se face că. de fiecare dată cînd se descoperă noi resurse, unitățile de mică producție se angajează în adevărate competiții ale iscusinței.Recent, unitățile locale de producție au fost chemate să găsească soluții de valorificare a materialelor de balastieră. Cu acest prilej, s-a organizat o expoziție la care fiecare unitate a etalat mostre din produsele pe care s-a gîndit să le realizeze. Interesîndu-ne la organizatorii expoziției — comitetul județean P.C.R. și consiliul popular județean— am aflat că. după analizarea soluțiilor propuse, s-a stabilit ca de valorificarea respectivei resurse locale să se ocupe nu doar o singură unitate, ci trei unități, fiecare urmînd să folosească materia primă după specificul de activitate : antrepriza de construcții — pentru confecționarea panourilor prefabricate de la blocuri ; întreprinderea județeană de producție șl prestări de servicii— pentru confecționarea unor tuburi si dale ; cooperația meșteșugărească — pentru executarea lucrărilor de construcții tate de populație viduală.Actionindu-se principiu al eficienței, promovat în cadrul întrecerii, s-a procedat in mod similar și atunci cînd a fost vorba de stabilirea modalităților de prelucrare a altor resurse locale. Astfel, direcția județeană de drumuri urmează să folosească in acest an. peste 100 000 mc rocă de piatră la întreținerea drumurilor ; cooperația de producție și achiziție și întreprinderea județeană de producție și prestări de servicii urmează să prelucreze cîteva mii de tone de calcar pentru producerea varului ; antrepriza județeană de construcții va folosi anual 25 000 tone tuf vulcanic 
și zgură de furnal la realizarea dl-

feritelor elemente de construcție ; intreprinderea de imbuteliere a băuturilor va livra în acest an. în județul Neamț și în județele apropiate, circtț 9 milioane litri de apă minerală ; întreprinderea de gospodărie comunală urmează să folosească In acest an gazele de sondă la alimentarea centralelor termice din Tîrgu Neamț ; întreprinderea județeană de legume-fructe, cooperația de producție, achiziție și desfacerea mărfurilor. unitățile comerciale vor : era în acest an sub formă de și siropuri 2 300 tone 
de pădure ; tățile de producție ale consiliilor populare și ale cooperației meșteșugărești vor prelucra circa 60 tone 
răchită. Și lista ar putea continua. Sint toate acestea noi posibilități de, sporire a producției, de întîmpi- nare a " . 'sărbători de la 23 August cu o diversificare substanțială a ofertei de bunuri și servicii.

★existente în județul înfăptuirea obiective- întrecerii socialiste în

prelu- sucuri 
peste 

fructe : uni-

măreței
Preocupările Neamț pentru lor din cadrul acest an jubiliar dovedesc că acolo unde nu se face economie de inițiativă. unde consiliile populare manifestă interes pentru problematica resurselor locale, rezultatele sint pe măsură. Dealtfel, prin întregul său conținut. întrecerea dintre consiliile 

populare este o întrecere a chibzu
ințe!, a promovării spiritului gospo
dăresc, a eficientei și răspundorii în toate domeniile de activitate. Succesul va depinde de caracterul aplicat și organizat al acțiunilor propuse. de modul cum se va urmări pînă Ia capăt înfăptuirea angajamentelor asumate.

Mihai IONESCU
Constantin BI.AGOV1C1
corespondentul „Scînteii”

Filme istorice/de reconstituire (unele prin recurs direct la documente, altele apelînd la mijloacele ficțiunii), dur totodată de acută actualitate prin forța și noblețea idealului întruchipat ; filme de evocare, filme, manifest, filme agitatorice. dar și filrfie de idei, de dezbatere, in care adincirea psihologiilor se îmbină cu perspectiva politică : creațiile românești inspirate din activitatea eroică a comuniștilor in anii ilegalității, din acele fapte care au definit lupta dusă împotriva regimului burghezo-moșieresc, a dictaturii fasciste și a războiului, pentru libertatea și independenta patriei ocupă un loc important în cinematografia noastră. Capitolului acestor pelicule realizate de cineaști de prestigiu li s-a adăugat recent, echivalînd cu un artistic adus celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, o nouă realizare: 
„Să mori rănit din dragos
te de viată". Un film de ținută și un film captivant în același timp ce continuă— prin calitățile lui ideologice și artistice, prin frumusețea și exemplaritatea angajărilor umane reflectate — cele mai bune realizări de la acest capitol (să ne amintim : „Duminică la ora 6“, „Serata". „Zidul", „Convoiul" ș.a.) arătind ce generoasă sursă de artă este istoria ultimelor decenii, experiența umană și politică a revoluției noastre.Urmărind aspecte din acțiunile conspirative ale unui grup de uteciști. sub îndrumarea comuniștilor ilegaliști, „Să mori rănit din dragoste de viață" evocă într-o manieră specifică, o etapă importantă din istoria țării, un moment ce cunoaște intensificarea acțiunii social-politice a clasei muncitoare, a comuniștilor români, care — în numele intereselor naționale— solidarizează prin acțiuni energice forțele vii ale maselor muncitoare în lupta contra pericolului de înrobire economică și politică a țării. Este un film de ac
țiune, un film atrăgător prin frumusețea etică a eroilor principali, care se definesc în lupta în numele unui ideal superior, revoluționar. Este. în același timp, și un film de atmosferă, în care detalii foarte concrete și chiar aspecte de un anume pitoresc (sordidul străzilor al cîrciumii cu obiectele și afișele căperea artistei „Gaetano") contribuie la sugerarea unor stări toare, ce conduc crearea unei tensiuni ternice. Astfel, cu mai impresionantă scena inițială a identificării brutale, a raziei din gară, apare secvența „balului simbriașilor" ; acea petrecere în umbra căreia se ascunde o tensiune explozi-
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și reparații solicita comandă indi-
pe baza aceluiași

t
Telex
Politehnica 
geometrică 
Imagini argentiniene
Studioul tineretului 9 Valori ale 
participării noastre. Noi, genera
ția luminii. Reportaj o Tineretul 
lumii. In numele păcii, in nume
le vieții. Documentar e Tineri în 
liniă întîl a bătăliei pentru recoltă. 
Reportai • Colegi de generație 
S Dicționar juridic pentru tineret 
• Muzica vîrstei noastre

16,?"- Desene animate
16,30 închiderea programului

15,00
15.05

15,20
15,35

TV. Fizică. Optica

20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 
semnul anului jubiliar

20.20 Actualitatea în economie. Orien
tările și cerințele formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Ple
nara Consiliului Național al Oa
menilor Muncii — program de 
muncă însuflețitOr pentru progre
sul economic al țării • 
electrică — producție 
consumuri minime !

20,35 Laureat! al Festivalului 
„Cîntârea României", 
de folclor

20,45 Memoria documentelor, 
străine despre unitatea

21,05 Patru decenii de cultură socialis
tă. Slujirea poporului — cel mat 
înalt ideal al creatorului de artă 

21,25 Film serial (color). „Zborul Vultu
rului". Partea a Il-a

22.20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

Energia 
maximă,

național 
Emisiune

Mărturii 
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Administrația de Stat Loto-Pronosport InformeazăDuminică 27 mai 1984 va avea loc o nouă tragere excepțională PRONOEXPRES. Se atribuie autoturisme „Dacia 1 300“, excursii în U.R.S.S., precum și cîștiguri în bani. Se vor extrage 42 de numere, cîștigu-
rile urmînd a se acorda pe 13 categorii. Participanții care vor juca în cotă de 100 la sută și vor obține cîștiguri în excursii sint rugați să anexeze, la biletele depuse spre omologare, opțiuni pentru plecarea in excursie sau contravaloarea ei în bani.

vă ; chermeza desfășurată sub privirile atente ale jandarmilor, in vecinătatea amenințătoare a legionarilor veniți fără invitație : . balul în cursul căruia împărțirea cocardelor ascunde de fapt distribuirea instrucțiunilor pentru o acțiune conspirativă. Toate aceste aspecte epice, de acțiune și de atmosferă, contribuie in filmul lui 
Mircea Veroiu (regia) și 
Anghel Mora (scenariul) la crearea unei remarcabile

Sentimentul patriotic, sentimentul dăruirii revoluționare stăruie in toate actele ca o permanență, ca o dominantă psihologică și ca un liant major al filmului. Pe acest fundal, gesturile, gindurile eroilor, portretele realizate, deosebire chipurile doi tineri, capătă un relief aparte, eroismul lor nind astfel și mai proeminent. Nimic declarativ, nimic hiperbolizat in acest eroism. Faptele și frămin-
cu 

celordeve-

este realizat în cea mai mare parte de tineri. Acuratețea cu care sînt concepute, îmbogățite ori nuanțate detaliile de viață, concizia dialogului, refuzul retorismului exprimă efortul spre ținută, expresivitate, valoare al unui debutant care este nu numai scriitor, ci și un profesionist al filmului (autorul scenariului, An
ghel Mora, este regizor). Recursul la documentar (funeraliile lui Duca) sau

Un film dedicat luptei eroice
a comuniștilor

Imagine din filmul „Să mori rănit ain dragoste de viață

incordări psihologice. Urmărind felurite crimpeie din viața conspirativă, plină de riscuri, a uteciștilor, re- creînd împrejurările unor acte eroice, de mare curaj — autorii filmului reușesc să ne comunice stările interioare ale personajelor. Cei doi eroi, legați printr-o strînsă prietenie (temă urmărită cu consecventă intr-un anume plan al filmului), trec — pe parcursul călătoriei, al misiunilor primejdioase — printr-un subtil proces de maturizare. Unul evoluează de la dorința de aventură la angajarea conștientă în slujba cauzei celor mulți ; celălalt parcurge drumul de la implicarea în acțiune la asumarea supremului sacrificiu din finalul ce capătă o rezonanță simbolică. Ideea de libertate și dreptate socială și politică subzistă permanent, identifi- cindu-se cu existenta eroilor, cu substanța situațiilor și, am spune, chiar cu vibrația peisajelor și lucrurilor.

țările interioare ale eroilor sint dintre cele mai grăitoare. Actele sint chibzuite atent atunci cînd se lucrează contracronometru, cauza fiind mai presus decit viața. Și vorbele puține, măsurate, au virtuțile lor de comunicare și expresivitate. Ele, ca și, în general, imaginile filmului, evocă înaltele calități umane, morale, dramatismul existentei odată cu generozitatea angajării revoluționarului de profesie, care pune interesele generale ale cauzei celor mulți mal presus de interesele, liniștea și confortul personal. (Vicisitudinile acestei existente amenințate nu sînt nici puține, nici ușoare arată autorii filmului, evocînd dificultățile vieții fără cămin, fără adresă, fără nume, într-o continuă stare de risc, mereu cu copoii Siguranței pe urme ; drama pierderii legăturii și greutatea refacerii ei).Acest film despre lupta eroică a tinerilor comuniști

Vechimea și neîntrerupta
dăinuire românească

în vatra străbună
ilustrate de remarcabile descoperiri arheologicetn ziarul „Scînteia" din 20 maiIntr-un articol anterior (publicat 1984) am prezentat cîteva valoroase descoperiri arheologice rezultate în cursul cercetărilor întreprinse în anul trecut. în numărul de astăzi publicăm alte cîteva asemenea ' ‘ .ale evoluției multimilenare a civilizației pe meleagurile noastre, rădăcinile adine înfipte ale românilor în vatra strămoșească, neîntrerupta lor dăinuire pe pămintul străbun — descoperiri înfățișate în cadrul celei de-a 18-a sesiuni de rapoarte arheologice desfășurate cu citva timp în urmă la Alba Iulia.Amplitudinea acestei manifestări — au fost prezenti 150 de specialiști din toate colturile țării, au fost susținute 166 de rapoarte de săpături, a fost deschisă o expoziție de valoroase descoperiri arheologice din centrul Transilvaniei — a dat o dată mai mult un relief pregnant preocupării statornice a partidului nostru pentru sporirea necontenită a patrimoniului documentar al științei noastre istorice, astfel incit existența și lupta înaintașilor să fie cunoscute și înțelese în adevăratele lor dimensiuni, pentru ca istoria să-și îndeplinească menirea sa esențială — aceea de a fî o carte generațiile de astăzi, pentru generațiile ce vor

descoperiri ce ilustrează aspecte

de învățătură pentru veni.

la farmecul desuet al unei vechi pelicule trădează nu numai fascinația exercitată de spectacole de cinematecă, dar profesională, ceperea de măsură materialul ilustrativ, evocator. Fără îndoială că, dincolo de propria formație și vocație, șansa deosebită a lui Anghel Mora a fost întilnirea cu Mircea Veroiu, cineast din- tr-o generație nu prea îndepărtată de cea a ristului, dar regizor plin format (și cu în ce mai distincte ideatice, tematice, expresive și propuneri listice). Mircea Veroiu știut să găsească cheia maximei expresivități și autenticități a fiecărei secvențe, creînd mereu metafore cinematografice interesante, puternice, bogate, dense, cu subtile virtuți emblematice (ajutat substanțial în acest sens de certele disponibilități ale lui Doru Mitrali, semnatarul imaginii, și de

de și conștiință talent, pri- a utiliza cu

scena- pe de- din ce opțiuni căutări sti- a

i
Nicolae Șchiopu, realizatorul decorurilor). El a știut mereu să potențeze dramatismul, avind atit o propen- sie evidentă spre forme creatoare de emoție prin simplitate și geometrie, cit și spre spectaculos. El a știut să creeze — sugeri nd dimensiuni interioare, stări ale conștiinței — liantul de care structura episodică a scenariului avea nevoie. El a știut să aleagă si să dirijeze interpreții. Căci marele farmec al acestui film îl constituie faptul că mesajul său de mare noblețe este purtat de eroi tineri, fiind transfigurat cu credință de lalentați actori tineri. Expresivitatea și eroismul eroilor ce populează „Să mori rănit din dragoste de viață" evocă original ■— datorită interpretării actoricești — o epocă de ardent romantism revoluționar. chipuri umane exemplare, modele de atitudine-și dăruire comunistă. Reținem firescul, căldu
ra și gingășia Marianei 
Buruiană, expresivitatea fetelor colțuroase ale lui 
Dragoș Pislaru și Valentin 
Voicilă, ori Petre Nicolae (alături de cele ale lui An
drei Codarcea și Virgil 'An- 
dreescu), privirea inteligentă. străfulgerată în citeva momente de spaimă, a lui 
Mareei Iureș, dezinvoltura și expresivitatea Torei 
Vasilescu. Filmul consacră talentul deosebit a lui 
Ciaudiu Bleontz și al lui 
Ghcorghe Visu, interpreții a doi oameni foarte diferiți (dar complementari în fond), uniți prin prietenie și. in cele din urmă, prin credința in aceeași cauză. 
Ciaudiu Bleontz știe să confere lui Ilorațiu Baltazar Cîmpeanu nenumărate chipuri. E un licean stin- jenit și chiar speriat de exhibiționismul unui fost circar; e un băiat dezorientat pe peronul unei gări de provincie ; e, apoi, un adolescent trist, dar senin, privind însingurat culmile munților înnegurați : este tinărul ilegalist cu privirea ardentă și fruntea largă, capabil de decizii rapide și acte precise, dar și de reflecție profundă. Semănînd intr-adevăr, uneori, uluitor cu Harold Lloyd, Bleontz știe să semene de fapt doar cu - el însuși și să transmită farmecul personalității sale rolului „Studentului". Memorabil prin ’ '' și mobilitatea ex-prin acea naturale- se creează doar cu și profesionalitate. trist,
plastica presiei. țe care talent prin farmecul său ușor reflexiv, este, in acest film, Gheorghe Visu — interpretul personajului care transformă gustul aventurii intr-o înălțătoare convingere.Noblețea mesajului transfigurat în incandescentă trăire interioară de realizatori impune filmul „Să mori rănit din dragoste de viață" printre tele pelicule ultima vreme. emoționan- realizate

O vastă așezare 
fortificată din 

epoca bronzuluiIn cursul anului 1983 a fost continuată la Oarța de Sus (Maramureș) cercetarea complexului de cult din epoca bronzului, plasat în zona centrală a unei vaste așezări fortificate, ne spune dr, CAROL 
KACSO, de la Muzeul județean din Baia Mare.De dimensiuni neobișnuit de mari, complexul are șl o formă deosebită, întrucâtva asemănătoare cu cea a unui bordei. Aici au fost depuse ca ofrandă cantități extrem de mari de ceramică, unelte de piatră și os, obiecte de lut ars, precum și un număr foarte mare de oase “de animale. în umplutura de pămint erau prezente și resturile mai multor vetre de foc, în apropierea cărora se aflau oase calcinate.In cursul anului 1983 au fost dezvelite două noi gropi de cult. Inventarul gropilor consta dintr-un număr mare de vase de lut, unele splendid ornamentate cu motive spiralo-geometrice, fragmente ceramice, greutăți de lut ars, un car miniatural tot din lut ars, rotițe, piese din os. Tot aici au apărut și foarte multe oase de animale. Au fost găsite și cîteva vase, ce reprezintă importuri din alte medii culturale. Acestea permit sincronizarea descoperirilor de cu manifestările zone geografice.Cercetările de

la Oarța culturalela Oarța

de importante, Intrusint deosebit cit ele au dus la identificarea unor aspecte de cult caracteristice mijlocului mileniului al II-lea î.e.n., necunoscute pînă în prezent în Transilvania. Ele au prilejuit, totodată, punerea în lumină a unui foarte vast și variat material arheologic.
la Buridava dacică

de din Sus altede Sus

în campania de săpături arheologice efectuate în vara anului trecut la Ocnita-Vîlcea — vechea Buridava dacică — de către un colectiv al muzeului vîlcean, condus de prof, dr. doc. DUMITRU BERCIU, directorul Institutului de tracologie, s-a descoperit •— pe lingă alte multe piese importante — un interesant medalion de bronz, lucrat intr-un atelier local, în secolul I î.e.n. Medalionul are pe partea sa principală, in relief, figura unui tînăr, care este, de fapt, eroul legendar Heracles. Nu poate fi vorba de un portret, dar această operă de artă, lucrată în bună tradiție elenistico- romană, aparține epocii lui Bure- bista. Poate să fie vorba și de un pond, de măsurat greutățile.Menționăm aici încă o operă de artă descoperită în complexul geto- dacic de la Ocnița-Vîlcea. Este vorba dd un pandantiv de bronz, cu cheutoare (ruptă din urechi), pe care este reprezentată o scenă de inspirație orientală, dar intrată în conținutul propriu al artei traco- getice și care a dăinuit în secolul I î.e.n., adică în epoca lui Bure- bista. Piesa are o formă de semilună. Pe suprafața ei se află doi grifoni, iar între ei este un cap de taur. Piesa î.e.n.

„Venus 
de la llișuaSituat pe granița de nord a fostei provincii romane Dacia, între Beclean și Dej — cercetat sistematic începind cu anul 1978 de conf. unlv. DUMITRU PROTASE, de la Universitatea din Cluj-Napoca, și 

G. MARINESCU și C. GAIU, de la Muzeul județean de istorie din Bistrița — castrul de Ia llișua (județul Bistrița-Năsăud) are dimensiuni de 180 X 187 m. Au fost precizate elementele sistemului defensiv și fazele de construcție (două de pămint și una de piatră), s-au dezvelit integral două porți, două turnuri de colț și s-a început descopertarea clădirii comandamentului. în cursul săpăturilor s-au descoperit inscripții, monede, ceramică, statuete de bronz, echipament militar, fibule, obiecte de uz curent, materiale de construcție, unelte, fragmente dintr-o statuie monumentală de bronz, basoreliefuri și alt material documentat, care prezintă mare interes pentru Istoria Daciei.Importantă este constatarea că la sfirșitul secolului al III-lea e.n. sau la începutul veacului următor, pe locul castrului abandonat de unitatea militară romană care fusese încartiruită aici, s-a instalat o așezare din care provine ceramică dacică specifică.Intre materialele cele mai valoroase provenite din cercetările efectuate în anul 1983 se remarcă o frumoasă statuetă din bronz re- prezentînd pe zeița Venus. Zeița poartă o coafură cu un coc la ceafă și două bucle aduse spre partea din față a umerilor. Pe cap poartă o diademă, iar la gît are un șirag de mărgele. Statueta reprezintă, prin armonia proporțiilor și gingășia tratării, unul dintre cele mai frumoase bronzuri descoperite pe teritoriul Daciei române. Piesa, căreia îi lipsesc labele picioarelor și suportul pe care era așezată, are înălțimea de 15 cm și lățimea nivelul șoldurilor de 2,7 cm.
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reprezentînd-o pe Venus*

Natalia

de la
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Medalionul de bronz
Buridava (Ocnița-Vîlcea)

Vas descoperit la Oarța
(Maramureș)

datează din secolul I

la

Statueta 
descoperită în castrul de la 

llișua (detaliu)

da lut de la Oarța de Sus 
(Maramureș)

Un voievodat 
autohton

în secolele IX -XSăpăturile efectuate în cursul anului trecut în necropola romană

și feudal-timpurie de Ia Alba Iulia, sub conducerea acad. ȘTEFAN 
I’ASCU, de un colectiv format din 
GH. ANGHEL, I. ȘERB AN, C. L. 
BALUȚA, II. CIUGUDEAN. D. 
DORIN, V. MOGA, AL. POPA au dus la descoperirea altor 345 de morminte. Cu acestea, numărul mormintelor dezvelite aici a depășit cifra de 1 400, necropola de la Alba Iulia dovedindu-și astfel caracterul cu adevărat impresionant.51 dintre mormintele cercetate în anul trecut aparțin epocii romane (sfîrșitul secolului al II-lea e.n. și secolul constă obiecte opaițe,Cele 248 de morminte din epoca feudală timpurie cuprind un inventar variat : vase cu decor incizat, amforete (în unele cazuri purtind și semnul de olar al celui care le realizase), numeroase podoabe din bronz sau argint (de la inele de

Desigur, în cuprinsul celor două

următor). Inventarul lor în fragmente ceramice, de podoabă sau din bronz, vase de sticlă.

tîmplă șl digitale la coliere și brățări, de la nasturi, catarame și pandantive pînă la aplici și mărgele), arme (virfuri de săgeți, un topor do luptă, fragmente de tolbă, plăci ornamentale de la intinzătoa- re de arc).Datată în secolele IX—X (deși sint indicii care ar pleda pentru plasarea sa încă la sfîrșitul veacului al VIII-lea), necropola a aparținut, prin ritul do inmormîntare și inventarul mormintelor, populației autohtone din inima Transilvaniei. Mărimea impresionantă a necropolei (a fost săpată pînă acum în proporție de 70 la sută) îndreptățește afirmația că aici se afla în secolele IX—X un important centru'po1- Jitic local, cu vatra in interiorul fostului castru și al orașului roman ; această așezare a constituit probabil centrul unei formații de tip prestatal. al unui voievodat ce domina Valea Mureșului și centrul Transilvaniei.
articole nu au putut fi prezentate 

decit cîteva dintre descoperirile însemnate ale anului trecut. Socotim cu 
toate acestea că ele au ilustrat limpede amploarea cercetărilor arheolo
gice întreprinse în anul trecut, valorile adăugate pe această cale patri
moniului național cultural — tot atîtea noi și noi dovezi ale vechimii și 
originalității civilizației făurite de oamenii acestor meleaguri, ale rădă
cinilor adinei și trainice pe care poporul român le are înfipte in vatra 
dacică străbună.

Anchetă realizată de Silviu ACHIM
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Plecarea din Capitală a lui Takeo Fukuda
fost prim-ministru al JaponieiMiercuri dimineața a părăsit Capitala Takeo Fukuda, fost prim- ministru al Japoniei.La plecare, oaspetele a fost salutat de tovarășii Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Paula Prioteasa, adjunct al ministrului comerțului exterior si cooperării eco

nomice Internaționale, Ilie Văduva, vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă și cooperare economică internațională a Marii Adunări Naționale, de alte persoane oficiale.Erau de față Takaaki Hasegawa, ambasadorul Japoniei la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
Cronica zileiCu prilejul celei de-a 35-a aniversări a proclamării Constituției Republicii Federale Germania, ambasadorul acestei țări la București, Hartmut Schultze-Boysen, a oferit miercuri o recepție.Au participat Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Gheorghe Vlad. ministrul petrolului, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Andrei, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de știință, artă si cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.★La Galeria de artă fotografică din Capitală a fost deschisă, miercuri la amiază, expoziția „Artizanat, fotografii și cărți din Africa", organizată cu prilejul Zilei eliberării Africii

și celei de-a 21-a aniversări a creării Organizației Unității Africane.Au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie cu popoarele din -Asia și Africa, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost, de asemenea, prezenți ambasadori ai țărilor africane, șefi ai altor misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic. ★Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Hașemit al Iordaniei, miercuri a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți dr. Nasir Ba- tayneh, ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
BILETE PENTRU LITORAL

Tn aceste zile, prin oficiile județene de turism din întreaga țară se pot procura bilete pentru petrecerea unui sejur plăcut și reconfortant in frumoasele stațiuni de pe litoral, în condiții avantajoase. Tariful pentru o pensiune completă (cazare la hotel și masă la restaurant) este de 79 Iei pe zi de persoană (pină la 14 iunie), față de 86 lei in intervalul 15—30 iunie și 123 lei în lunile iulie și august. De asemenea, in luna mai, precum și

în prima jumătate a lunii iunie se pot obține bilete și pentru perioade mai scurte decît seriile obișnuite de 12 zile. Cei care obțin locuri pe litoral prin oficiile județene de turism, precum și prin I.T.H.R. București, beneficiază de o reducere cu 25 la sută a tarifului de călătorie pe C.F.R. Pină la sfîr- șitul lunii mai, tariful de cazare si masă este de numai 71 lei pe zi de persoană.
Știri sportiveBASCHET. Turneul masculin de Șoimii I.P.A. încheiat cu victoria se-baschet desfășurat la Pecs (Ungaria) s-a încheiat cu victoria selecționatei României — 4 puncte, urmată în clasamentul final de formațiile Poloniei ■— 4 puncte (coșaveraj inferior), Cehoslovaciei și Ungariei — cu cite 2 puncte.în ultima zi a competiției, bas- chetbaliștii români au întîlnit reprezentativa Cehoslovaciei, pe care au Învins-o cu sțorul de 76—72 (46—35). în celălalt joc, echipa Poloniei a dispus cu 94—92 (54—34) de formația Ungariei.FOTBAL. Cu prilejul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 80 de ani de la înființarea Federației internaționale de fotbal (F.I.F.A.), la Zurich s-a disputat meciul dintre selecționatele R.F. Germania și Italiei.Partida s-a încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) în favoarea echipei Vest-germane, unicul gol fiind înscris, în minutul 61. de Briegel.La Sibiu s-a disputat miercuri un meci de fotbal între lotul reprezentativ al României și formația locală

lecționabililor cu scorul de 5—1 (2—1). Golurile au fost marcate de Cămă- taru (2), Ștefănescu, Coraș și Mateuț, respectiv Sorin Marcu.GIMNASTICA. Competiția de gimnastică pentru junioare de la Sofia s-a încheiat cu finalele pe aparate, în care sportivele românce Eugenia Golea si Lenuța Rus au terminat învingătoare la paralele și. respectiv. la bîrnă. Eugenia Golea s-a clasat pe locul doi la sărituri si a ocupat locul trei la sol.CICLISM. Miercuri, pe velodromul ,,Dinamo" din Capitală, în cadrul campionatelor municipale de ciclism pe pistă, dinamovistul Gheorghe Lăutaru a stabilit un nou record național în proba de 1 000 m cu start de pe loc : l’09”l/10.TENIS. în primul tur al Campionatelor internaționale feminine de tenis ale Italiei, ce se desfășoară la Perugia, jucătoarea româncă Lucia Romanov a învins-o în două seturi, cu 6—2, 6—0. pe Annabelle Croft (Anglia).

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. P. CHINEZĂ:

O ramură tînără în plină dezvoltare: 
industria de autovehicule

Șoselele Chinei sint 
străbătute in prezent 
de peste două milioane 
de autovehicule con
struite in țară, în ul
timii 30 de ani. Ele 
acoperă o gamă largă 
de tipuri și destinații : 
autocamioane, auto
turisme, mașini de te
ren, autobuze, auto
basculante, autocister
ne, autofrigorifice, în 
total peste o sută de 
modele diferite.

Peste 80 la sută din 
producția totală a a- 
cestei industrii, inexis
tentă in China înainte 
de eliberare, o repre
zintă autocamioanele. 
Prima uzină de auto

camioane. a intrat in 
funcțiune in anul 1956. 
In prezent, există 89 
de întreprinderi, cu o 
capacitate anuală de 
250 000 de autovehicule 
și 2 000 de unități care 
asigură piesele de 
schimb necesare.

Cea mai mare uzină 
de autovehicule din 
țară este Uzina nr. 2 
din provincia centrală 
Hubei. Proiectată pen
tru o producție de 
100 000 de vehicule pe 
an, ea a fost construi
tă în întregime pe 
baza documentației și 
cu utilaje produse in 
țară. Aici funcționea

ză peste o sută de 
linii automate pentru 
fabricarea de diferite 
piese și subansamble.

In toate uzinele mari 
de autovehicule se 
desfășoară un proces 
intens de modernizare 
a utilajelor de produc
ție, de introducere a 
tehnicii și tehnologi
ilor moderne. Paralel 
se pune accent pe 
creșterea capacității 
motoarelor autovehi
culelor, pe introduce
rea in fabricație de 
noi modele de autoca
mioane de mare tonaj, 
de autobasculante, au
tocare, automobile.

R. D. GERMANĂ:

Microelectronica
în ajutorul extracției de cărbunePeste 60 la sută din nevoile de energie și peste 80 la sută din energia electrică a R.D.G. sint acoperite de lignit. Se prevede sporirea în continuare a extracției de lignit, întrucit R.D.G. dispune de rezerve importante. Conform e- valuărilor făcute, rezervele exploatabile sînt suficiente pînă în anul 2000. Continuă, totodată, explorările în vederea identificării unor noi zăcăminte.Dacă în anul 1981 au fost extrase peste 266 milioane de tone, în 1985 se va ajunge la o producție de circa 295 milioane tone, a- sigurîndu-se, astfel, integral nevoile eco

nomiei naționale și ale populației. Carierele la'suprafață sint dotate cu echipamente de înaltă productivitate, printre care benzi transportoare cu o lungime de peste 640 m, care pot îndepărta intr-un an pină la o sută de milioane metri cubi de steril. Paralel este larg introdusă în cariere microelectronica.Mai mult de 40 la sută din cantitățile extrase sînt transformate, cu ajutorul unor procedee mecanice, termice și chimice, in produse de o înaltă valoare. Prin briche- tare, conținutul de apă se reduce sub 20 la sută, iar valoarea

calorică se ridică de aproximativ două ori și jumătate. O parte din cele 55 de milioane de tone de brichete ce se produc anual este transformată în cocs, gudron și gaze sintetice. Combinatul gazeifer de la Schwar- tze Pumpe este cea mai mare întreprindere de înnobilare a lignitului din lume. Din gazele sintetice obținute din lignit se produce metanol și amoniac, prețioase materii prime pentru fabricarea maselor plastice, a pesticidelor și a unor produse organice speciale. Tot din lignit se obține aceti- lena.
R. P. UNGARĂ:

Folosirea materiilor prime secundareLa Szombathely funcționează prima fabrică de biogaz din Ungaria. care utilizează drept materie primă deșeurile menajere ale orașului. Anual. se produc aici un milion de metri cubi gaze cu un conținut ridicat de metan. Cantitatea este suficientă pentru încălzirea unui oraș cu

o populație de 80 000 locuitori în decurs de o lună.Pentru programul de folosire a materiilor prime secundare, in anii celui de-al 6-lea cincinal (1981—1985) se prevăd alocații în valoare de peste 10 miliarde forinți. în conformitate cu acest program, la combinatele metalurgice de la

Dunavaros și Ozd se construiesc secții de prelucrare a zgureî de la cuptoare. în anul viitor, la Szeged va fi dată în funcțiune o întreprindere care va produce cupru și aluminiu din cabluri uzate. Cheltuielile de construire a întreprinderii, afirmă specialiștii, se vor amortiza într-o perioadă de trei ani.
vremea

Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins Intre 24 mal, ora 21 — 27 mai, ora 
21. In țară : Vremea va fi schimbătoa
re. cu cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea mai ales ca
racter de aversă, însoțite de descărcări 
electrice și Izolat de grindină, mai frec
vente în primele zile. Izolat, cantită
țile de apă pot depăși 20 litri pe me

trul pătrat în 24 de ore. Vîntul va su
fla slab pină la moderat, cu intensifi
cări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 șl 16 
grade, iar cele maxime între 18 șl 28 
de grade, pe alocuri mal ridicate. Di
mineața ceață slabă, fu București 
Vreme schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros. Vor cădea ploi.de scdrtă du
rată, îndeosebi în primele zile. Vint 
slab pînă la modferat. Temperaturile 
minime vor oscila între 12 și 15 grade, 
iar cele maxime între 26 și 29 de gra
de. (Ortansa Jude, meteorolog de ser
viciu).

Noul spital de pediatrie din Brașov

Sortiment bogat 
de articole pentru copii 

în magazinele 
„MATERNA"întîlnim tot mai des în rețeaua comercială de stat magazinele „MATERNA". Profilate pe articole destinate noilor nâscuți, cit și copiilor pînă la 14 ani, aceste magazine pun la dispoziția cumpărătorilor o mare diversitate de articole : confecții, tricotaje, încălțăminte. Pentru nou-năs- cuți : lenjerie, costumașe, diferite garnituri, articole tricotate, ciorapi, ghetuțe. Pentru copiii intre 1 și 14 ani există o gamă variată de rochițe, costume, pantaloni, cămăși, fuste, bluze, pardesie, bluzoane, jachete, pantofi, sandale, ghete.„MATERNA" oferă, de asemenea, uniforme școlare, precum și uniforme pentru șoimii patriei.

DE LADezvoltarea continuă a procesului de economisire la C.E.C. în țara noastră este strîns legată și puternic stimulată de drepturile și avantajele de care beneficiază toți depunătorii la C.E.C.Pe lingă avantajele specifice fiecărui instrument de economisire pe care depunătorii la C.E.C. își păstrează economiile bănești personale, aceștia beneficiază de numeroase drepturi și avantaje generale, printre care și asigurarea 
păstrării secretului privind numele 
depunătorilor, ale titularilor și 
operațiile efectuate. *în actele normative privind organizarea și funcționarea Casei de Economii și Consemnațiuni, ca și în alte dispoziții legale se prevede in mod expres obligația instituției și a personalului muncitor de a păstra cu strictețe secretul asupra numelor depunătorilor, ale titularilor și operațiile efectuate de aceștia, orice abatere fiind pedepsită de lege.Datorită acestui fapt, date informative privind depunerile pe diferite instrumente de economisire se dau de Casa de Economii și Consemnațiuni numai titularilor depunerilor și persoanelor împuternicite în acest scop de titulari.După cum este cunoscut, Casa de Economii și Consemnațiuni oferă populației, pe lingă libretele de economii nominale și libretele de economii „la purtător" (în care nu se înscrie numele titularului), ca și obligațiunile C.E.C. cu cîști- guri. Particularitatea libretului de economii „la purtător" o constituie faptul că la efectuarea oricăror operații de emitere, depunere sau restituire pe aceste librete, depunătorii nu trebuie să prezinte nici un act de identitate.Aceleași caracteristici le au șl obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri, care sînt de asemenea instrumente de economisire „la purtător", fapt pentru care la efectuarea operațiilor de vînzare și cumpărare a lor depunătorii nu trebuie să prezinte unităților C.E.C. sau poștale nici un act de Identitate.

C. E. C.Dealtfel, întreaga evidență privind depunerile populației la Casa de Economii și Consemnațiuni se ține numai pe baza numerelor libretelor de economii, respectiv numerelor de cont etc.De aceea, păstrarea tichetului cu numărul libretului de economii, care se lnmînează depunătorului odată cu .emiterea libretului, este de un real folos pentru identificarea acestuia in cazul pierderii lui.★Economisirea pe obligațiuni C.E.C. cu ciștiguri a cunoscut o permanentă dezvoltare datorită faptului că întreaga dobîndă de 5 la sută pe an se atribuie sub formă de ciștiguri în bani prin trageri la sorți lunare, precum și a faptului că depunerile și restituirile de pe aceste instrumente de economisire se fac cu foarte mare operativitate.Ca urmare a cererii mereu cres- cînde a populației s-a impus majorarea emisiunii obligațiunilor C.E.C. cu ciștiguri puse la dispoziția depunătorilor cu începere de la 1 martie a.c. Aceasta a determinat și stabilirea unui nou plan de cîștiguri care se acordă lunar incepînd cu tragerea la sorți pentru luna martie a.c. Noul plan prevede acordarea la fiecare tragere la sorți a 15 532 cîștiguri în valori cuprinse intre 50 000 de lei și 800 de lei.Cei interesați pot solicita obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri cu valori de 200 de lei, 100 de Iei, 50 de lei și de 25 de lei, in numărul dorit, la oricare unitate a Casei de Economii și Consemnațiuni și de la unitățile poștale autorizate.Cîștigurile care se acordă la fiecare tragere la sorti lunară, precum și faptul că obligațiunile C.E.C. se pot procura și restitui fără nici o formalitate constituie importante avantaje acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni posesorilor acestui instrument de economisire deosebit de practic și eficient.

c i n e m a
0 întoarcerea Vlașinllor : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA (12 06 88) 
— 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20.
O Zilele filmului african. Program 
tie filme documentare — 18. Bătă
lia pentru Tagrift — 20; Damen tan
go — 10; 12; 14; 16 : STUDIO (59 53 15). 
® Secretul lui Bachus : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 
13,lă; 15.30; 17,45; 20.
S Plecarea Vlașinilor : TIMPURI

NOI (ÎS 61 10) — »; 11; 13,15; 15.30; 
17,45; -20.
• Lișca : UNION (13 49 04) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, VOLGA
(79 71 26) — 15,45; 18: 20.
• Pasărea de foc spațială : VOLGA 
— 9: 11,15; 13,30.
S Acțiunea Zuzuc : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
O Să morî rănit din dragoste do 
viață: FLOREASCA (33 29 71) — 9;
11; 13; 15,30; 17,45; 20, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. 
0 Șapte băieți și o ștrengărită: CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
0 Galax : PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 18; 20.
0 Colombo Ia Londra : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20.
0 Lovitura fulgerătoare : CAPITOL

(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17.45; 20.

Romeo și Julieta ’82 : CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11,30: 14; 16,30; 19.
• Mexicul In flăcări : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,30; 14,15; 16,45: 19.
© Călăuza „Pană albă" : LIRA 
(317171) — 16; 18,15; 20,30, la grădină 
— 20,45, GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Duminica zbuciumată : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
0 Insulta : VIITORUL (11 48 03) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Dacă e divorț, divorț să fie : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19.30.
• Marele șarpe : MUNCA (21 50 97)

— 15; 17,15; 19,30, FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17; 19.
• Polițist sau delincvent : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11; 
1.3,15; 15,30; 17,45; 19,45, la grădină — 
20,45.
0 Cartaglna tn flăcări : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
0 Program special pentru copil — 
9; 11; 12,30; 14, Căpitanul răzbunării
— 16; 18; 20 : DOINA (16 35 38).
0 Afacerea Pigot : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Strada Hanovra : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Avertismentul : COSMOS (27 54 95)

— 8: 11,30: 14; 16,30; 19, ARTA
(213186) — 9; 12; 16; 19, la grădină
— 20.30.
0 Salamandra : PACEA (60 30 85) — 
15; 17,15; 19,30.
0 Campionul : TOMIS (21 49 46) — 9; 
12; 16; 19, la grădină — 20.45.
0 îmi sare țandăra : GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20,45.
© Un taxi pentru Tobruk : GRADI
NA CAPITOL (16 29 17) — 20,45.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 19,30.

0 Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român): Opera de 
cameră pe scena Ateneului. „Lumea 
de pe lună" de J. Haydn — 19; (Ia 
Palatul sporturilor și culturii) : Va
rietăți muzlcal-distractlve — 18.
0 Opera Română (13 18 57) : Rigole- 
tto — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Prințesa circului — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19.
S Teatrul Mic (14 70 81) : Doi pe un 
balansoar — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie (premieră) — 19.30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Simpozion „Tinerețe, creație, inova
ție, condiții de afirmare". Tinerețea 
comediei — 18,30.

0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Jocul vieții și al mortli — 
19.30.
© .Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul Venetian — 19,30. 
© Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 19,30; (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19,30. 
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor do dor șl cintec — 
19.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
între caftan și smoking — 18,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Punguța cu doi bani — 10; Nu vorbiți 
in timpul spectacolului (premieră) — 
18.

Circul București (10 41 95) : Specta
colul „Circul Mare din Moscova" — 
19.30.

ploi.de
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ÎNCETAREA cursei înarmărilor, 
ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII

Avertismentul oamenilor de știință :

Un eventual război nuclear ar duce Ia distrugerea 
vieții, a întregii umanități 1

STOCKHOLM 23 (Agerpres). — 
La Stockholm s-au desfășurat lu
crările unui simpozion internatio
nal cu tema „Consecințele ecologice 
ale unui război nuclear generali
zat".

Participanta — intre care nume
roși oameni de știință de reputație 
mondială — au avertizat asupra 
faptului că un eventual război nu
clear la scară globală ar avea e- 
fecte catastrofale pe planul me
diului înconjurător, amenințînd cu 
distrugerea florei, faunei și a în
tregii civilizații umane.

Cu deosebit interes au fost au
diate opiniile cunoscutului savant 
american Carl Sagan. „O catastro
fă nucleară cu folosirea doar a u- 
nei părți a arsenalelor de arme nu
cleare acumulate în prezent ar duce 
la rezultate cu adevărat nimicitoa
re" — a declarat el. „Uriași nori de 
praf, care s-ar ridica in atmosferă 
după exploziile nucleare, ar împie
dica penetrația spre Pămint a raze
lor solare. Ca rezultat, pe Pămint 
se va instaura întunericul, tempe
ratura aerului va cobori cu citeva 
zeci de grade si s-ar ajunge la o 
perioadă de așa-numită „iarnă nu

Intensificarea opoziției 
față de amplasarea 

noilor racheteBONN 23 (Agerpres). — Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Muncii din Olanda. Joop den Uyl, fost prim-ministru al Olandei, a cerut din nou guvernului tării sale să respingă stationarea rachetelor „Cruise" pe teritoriul olandez.într-un interviu acordat agenției vest-germane Progress Presse A- gentur (P.P.A.) și citat de agenția T.A.S.S., Joop den Uyl a evidențiat Intensificarea luptei populației Olandei împotriva planurilor de amplasare a noilor rachete, subliniind că „orice guvern s-ar afla Ia putere în țară, el nu poate ignora voința de pace a olandezilor". El a apreciat că rezistenta tot mai înverșunată cu care sînt în- tîmpinate în Olanda planurile de amplasare se explică prin înțelegerea, de către pături tot mai largi ale populației, a faptului că „armele tot mai perfecționate nu ne aduc mai aproape pacea, ci sporesc pericolul unui război".
0 mare demonstrație

1 antinucleară la OsloOSLO 23 (Agerpres). — Mișcarea națională din Norvegia „Nu armelor nucleare !" a organizat în fața parlamentului dm Oslo o mare demonstrație împotriva escaladării cursei înarmărilor nucleare, pentru pace și destindere internațională. Acțiunea s-a desfășurat sub lozincile „Da, înghețării arsenalelor nucleare „Pentru transformarea nordului continentului european într-o zonă liberă de arme nucleare !“.

cleară". Aceasta ar pune sub sem
nul întrebării existenta lumii ani
male și vegetale, ar face practic 
imposibilă producția de bunuri a- 
limentare. ar limita accesul la apa 
potabilă".

„In condițiile insuficientei mijloa
celor de asistență medicală — a 
arătat omul de știință american — 
vor izbucni epidemii în masă, at
mosfera va fi infestată cu gaze no
cive. va crește numărul cazurilor 
de boli psihice". Carl Sagan a 
spus că aceste efecte vor fi resim
țite în ambele emisfere ale plane
tei și a respins, de asemenea, ca 
absurde, acele teorii care susțin po
sibilitatea „ciștigării" unui eventual 
conflict nuclear.

Participanta la simpozion au 
subliniat necesitatea ca guvernele 
tuturor statelor, conducătorii poli
tici, oamenii de știință, toți oame
nii de bună credință de pe plane
ta noastră să-și amplifice și să-și 
unească eforturile pentru preîntâm
pinarea unui război nuclear, pentru 
eliminarea armelor nucleare și a 
tuturor 1 armelor de nimicire în 
masă, pentru triumful rațiunii și 
păcii pe Pămint.

„Lipsa unui dialog 
constructiv sporește riscul 

unei conflagrații" 
Secretarul general al O.N.U. 
salută inițiativa Mexicului, 

Argentinei, Tanzaniei, Greciei 
Suediei și IndieiNAȚIUNILE UNITE 23 (Ager- pres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a salutat „Apelul celor patru continente", în care se cere oprirea cursei înarmărilor nucleare și a- doptarea de măsuri efective de dezarmare, transmite agenția Associated Press. Un .purtător de cuvînt oficial a declarat că secretarul general al O.N.U. „Împărtășește pe deplin punctul de vedere potrivit căruia lipsa unui dialog constructiv între țările posesoare de arme nucleare sporește riscul unui război atomic". De asemenea, Perez de Cuellar „salută în mod special ideile prezente în apel privind necesitatea întăririi rolului O.N.U. și asigurării unui transfer urgent de resurse — folosite in prezent pentru înarmare — în vederea promovării dezvoltării economice si sociale".

Mișcarea împotriva armelor nucleare, pentru dezarmare și pace ia o tot 
mai mare amploare în Portugalia. Fotografia de mai sus înfățișează un 
aspect de la o manifestație a femeilor din orașul Vilu Franco de Xira, 
în cursul căreia participantele s-au pronunțat pentru stoparea cursei înar
mărilor, cerînd, totodată, interzicerea staționării sau transportării de arme 

nucleare pe teritoriul țării
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IN SPRIJINUl ACORDĂRII INDEPENDENȚEI NAMIBIEI
® O declarație a președintelui S.W.A.P.O. ® Conferință de presă 

la Dar es SalaamLIBREVILLE 23 (Agerpres). — Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) este hotărîtă să-și intensifice lupta pentru obținerea independenței Namibiei, a declarat, la Libreville, președintele acestei organizații, Sam Nujoma, într-un interviu acordat agenției algeriene de presă A.P.S.Referindu-se la recentele negocieri de la Lusaka dintre- o delegați^ a S.W.A.P.O, și reprezentanți ai regimului de la Pretoria, care au eșuat datorită atitudinii obstrucționiste a R.S.A., Sam Nujoma a evidențiat că autoritățile sud-africane au încercat să se folosească de această întîl- nire pentru a ieși din actuala izolare diplomatică în care se află. El a con

damnat. totodată, sprijinul pe care state occidentale continuă să-1 acorde regimului rasist sud-african.DAR ES SALAAM 23 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Dar es Salaam, ministrul de externe al Nigeriei, Ibrahim Gambari, aflat în vizită în capitala tanzaniană, a declarat că tara sa se va alătura statelor din „prima linie", pentru a întări lupta împotriva apartheidului' și pentru independenta Namibiei. El a subliniat că nu se va putea discuta despre pace în regiunea de sud a Africii atit timp cit problemele legate de independența Namibiei și de apartheid nu vor fi soluționate.
„Ratele înalte ale dobînzilor 
o piedică în calea dezvoltării"

Luări de
relațiilorNAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — în cadrul primei sesiuni a Comitetului O.N.U. pentru evaluarea modului de înfăptuire a strategiei de dezvoltare în ani ’80 — ale cărei lucrări se desfășoară la New York — reprezentantul Mexicului a lansat, din partea Grupului „celor 77", un apel la înfăptuirea cît mai grabnică a „decolonizării în sfera economică". Inegalitatea existentă între state este intolerabilă pentru țările în curs de dezvoltare, a subliniat reprezentantul mexican. El a menționat că ratele înalte ale dobînzilor, barierele pro- tectioniste și alte măsuri discriminatorii la care recurg, sistematic țările occidentale dezvoltate în relațiile cu tinerele state independente duc la înrobirea economică a acestora, le epuizează resursele, subminează o- biectivele dezvoltării lor.Președintele comitetului, reprezentantul Ghanei, a relevat că politica economică de spoliere promovată de

poziție împotriva practicilor inechitabile din sfera 
economice internaționalestatele occidentale pune în pericol înfăptuirea strategiei internaționale de dezvoltare proclamate de O.N.U. Potrivit unor date preliminare, a arătat el, la sfirșitul anului in curs venitul mediu pe locuitor în țările in curs de dezvoltare nu numai că nu va crește, dar se va reduce cu 5 la sută fată de anul 1980.HAVANA 23 (Agerpres). — Cuba sprijină declarațiile formulate de președinții Argentinei, Braziliei, Columbiei și Mexicului privind adoptarea unei poziții comune regionale în legătură cu problema datoriilor externe și cu consecințele sporirii ratei dobînzilor la împrumuturi asupra economiilor latino-americane și caraibiene — se arată intr-un document oficial al Ministerului Relațiilor Externe al acestei țări. Se precizează că guvernul Cubei este de acord cu convocarea, cît mai curind posibil, a unei reuniuni ministeriale regionale consacrate acestor probleme.

Vizita delegației de partid și de stat 
a R. P. E). Coreene in U. R. S. S.MOSCOVA 23 (Agerpres); — La 23 mai a sosit la Moscova, intr-o vizită oficială de prietenie, delegația de partid și de stat a Republicii Populare Democrate Coreene, in frunte cu Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene.

La sosire, tovarășul Kim Ir Sen și membrii delegației au fost salutați de Konstantin Cernenko, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., de alți membri ai conducerii de partid și de stat sovietice.
Tendințe pozitive în economia R. P. PoloneVARȘOVIA 23 (Agerpres). — Potrivit comunicatului Direcției Centrale de Statistică a R. P. Polone, transmis de agenția P.A.P.. în cursul lunii aprilie situația economică a Poloniei a fost caracterizată de menținerea creșterii producției în industrie. construcții și transporturi, tendința de sporire treptată a septetului de animale și amplificarea circulației mărfurilor.

în perioada lanuarie-aprilie. comparativ cu intervalul corespunzător al anului trecut, producția industrială a fost mai‘mare cu 4,3 la sută, iar în sectorul socializat al construcțiilor — cu 8.8 la sută. în agricultui ă, fată de situația de la sfîrsitul primului trimestru al anului trecut, șeptelul a sporit cu 0,5 la sută.
EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBANBEIRUT 23 (Agerpres). — La încheierea reuniunii de miercuri a guvernului de uniune națională din Liban, primul ministru Rashid Karame a declarat că membrii cabinetului s-au pus de acord asupra unui plan de pace menit să conducă Ia inceta- rea luptelor in Beirut — transmite agenția U.P.I.Referindu-se la situația din sudul •Libanului și din Valea Bekaa — zone supuse, în mai multe rinduri, atacurilor israeliene — premierul libanez a precizat că ultimele evenimente survenite in aceste regiuni determină guvernul să întreprindă acțiuni pentru încetarea agresiunii forțelor israeliene care atacă așezări ale populației civile și operează arestări. In acest context — a menționat

Rashid Karame — vom convoca pe reprezentanții țărilor membre permanente ale Consiliului de Securitate al O,N.U. și pe cei ai unor organizații internaționale, pentru a analiza, împreună, situația creată.CAIRO 23 (Agerpres). — Ministrul de stat pentru afaceri externe al Egiptului. Boutros Ghali, a conferit, miercuri, cu Sami Maroun, trimis al președintelui libanez. Amin Gema- yel. care efectuează o vizită la Cairo— transmite agenția M.E.N.în cadrul întrevederii au fost analizate situația din Orientul Mijlociu și ultimele evoluții ale evenimentelor din Liban de după formarea noului guvern de uniune națională— arată M.E.N.
Alegerea noului 

președinte al R.F.G.BONN 23 (Agerpres). — Adunarea Federală l-a ales pe Richard von Weizsaecker (U.C.D.) în funcția de președinte al R.F. Germania pentru un mandat de cinci ani — informează agenția D.P.A. EL îi succede în acest post lui Kărl Carstens, care la expirarea mandatului nu și-a mai prezentat candidatura.

DE PRESA 
e scurt

Priorități în Panama
■

— exprimate de noul șef 
al statuluiCIUDAD DE PANAMA 23 (Agerpres). — într-o declarație făaută presei, în capitala țării, președintele ales al Republicii Panama. Nicolas Ardito Barletta, a anunțat că va crea un guvern de conciliere națională al cărui obiectiv principal va fi asigurarea progresului economic al tării și consolidarea democrației.Noul șef al statului, care va prelua oficial funcția la 11 octombrie, a subliniat că Republica Panama va promova relații cu toate statele prietene din America Latină si de pe alte continente și va continua să sprijine ferm inițiativele „Grupului de la Contadora". a cărui membră este, in direcția instaurării unui climat de pace și securitate în America Centrală.

REUNIUNEA CONSILIULUI DE 
SECURITATE. întrunit la cererea statelor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului. Consiliul de Securitate al O.N.U. a avut consultări în legătură cu situația din această zonă a lumii — informează agenția France Presse. S-a hotărit ca dezbaterile asupra evoluțiilor din regiune să fie reluate la 25 mai, după sosirea la sediul din New York al Națiunilor Unite a miniștrilor de externe ai statelor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului.i

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
BOLIVIA. în cadrul plenarei C.C. al Partidului Comunist din Bolivia, desfășurată in capitala : țării, La Paz, a fost reafirmată adeziunea față de programul politic al coaliției de guvernămint Uniunea Democratică și Populară, din care face parte și P.C. din Bolivia. De asemenea, a fost lansgt tuturor sectoarelor politice și sociale boliviene apelul de a acționa pentru depășirea dificultăților economice existente și consolidarea procesului democratic în curs de desfășurare în țară. Plenara a anunțat convoca

rea celui de-al V-lea Congres al partidului pentru perioada 25—27 august 1984.
O NOUA RUNDA DE CONVOR

BIRI ÎNTRE INDIA ȘI PAKIS
TAN. În localitatea Murree, situată in apropiere de Islamabad, a avut Ioc o nouă rundă de convorbiri între secretarii pentru afacerile externe ai Indiei și Pakistanului. După cum informează agențiile P.T.I. și A.P.P., au fost examinate proiectele tratatului de prietenie propus de partea indiană și pactului de neagresiune avansat de partea pakistaneză.

ÎNTÎLNIRE A ȚARILOR MEM
BRE ALE A.E.L.S. în intervenția sa în cadrul reuniunii de la Stockholm a șefilor de guvern ai țărilor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), primul ministru al Portugaliei. Mario Soares, a criticat sever măsurile protectioniste luate de unii membri ai acestei organizații, subliniind că astfel de măsuri sint de natură să compromită credibilitatea A.E.L.S.. iar. pe de altă parte,

să se reflecte negativ asupra eforturilor de dezvoltare economică ale Portugaliei.
GROENLANDA ȘI PIAȚA CO

MUNA. Folketipgul — parlamentul danez — a ratificat tratatul privind condițiile de retragere din Piața comună a Groenlandei, teritoriu integrat regatului Danemarcei, dis- punînd de autonomie internă. După cum se știe, hotărirea privind retragerea din C.E.E. a fost luată de locuitorii insulei încă din februarie 1982, in cadrul unui referendum. Primul ministru al Groenlandei, J. Motzfeldt, a subliniat, în repetate rinduri. că politica economică a Pieței comune nu corespunde intereselor populației insulei și frî- nează dezvoltarea economică a Groenlandei.
CONDUCTA. In Bangladesh a 

intrat în funcțiune o conductă de 
mare capacitate de gaze naturale 
ce leagă bazinul de extracție 
Bakhrabad de orașul-port Chit
tagong. Odată cu aceasta, combi
natul metalurgic, centralele termo
electrice și alte unități industriale 
ale acestui important centru econo
mic al țării vor utiliza drept 
combustibil gazele provenite din 
bazinul Bakhrabad. In cuvîntul 
rostit in cadrul ceremoniei inaugu
rale, președintele R. P. Bangladesh, 
Hossain Muhammad Ershad, a 
subliniat necesitatea valorificării 
superioare a resurselor naționale, 
îndeosebi a celor energetice.

VASTE POSIBILITĂȚI PENTRU PROGRESUL OMENIRII-AFLATE ÎN MÎNA OMENIRII

Dacă s-ar trece la oprirea cursei înarmărilor...

IN PARLAMENTUL VEST-EUROPEAN DE LA STRASBOURG

Condamnare a activităților nocive 
ale sectelor religioase

Publicația sub egida O.N.U. „Forum du developpement" pre
zintă un edificator tablou al vastelor posibilități care s-ar deschide 
pentru progresul general al omenirii prin folosirea în scopuri construc
tive a uriașelor fonduri irosite în prezent pentru înarmări

• In 1981, alfabetizarea era inaccesibilă 
pentru aproape jumătate din populația adul
tă a lumii, dar peste 70 milioane de adulți

avînd o oarecare pregătire tehnică sau ge
nerală participau direct sau indirect la acti
vități militare.

CE S-AR PUTEA REALIZA PRIN DEZARMARE
...Pentru sănătatea oamenilor

In condițiile continuării nestăvilite a cursei înarmărilor, sumele uriașe irosite in 
scopul sporirii arsenalelor, sume care urmează să atingă în acest an incredibila cifră de 
970 MILIARDE DOLARI I - reprezintă o insuportabilă povară pentru intreaga omenire, 
contribuind la adincirea subdezvoltării in vaste zone ale lumii.

Datele ți cifrele de mai jos, reproduse din publicația „Forum du developpement”, 
care apare sub egida O.N.U., ilustrează deopotrivă dimensiunile imensei risipe de resurse 
pe care o reprezintă cursa înarmărilor ți vastele posibilități care s-ar deschide pentru 
progresul general al omenirii prin folosirea în scopuri pațnice a fondurilor cheltuite 
pentru înarmări.

• Jumătate din sumele destinate în fiecare 
zi cheltuielilor militare ar ajunge pentru a 
finanța programul Organizației Mondiale 
a Sănătății (O.M.S.) de eradicare a palu- 
dismului, maladie endemică în 66 de țări în 
curs de dezvoltare, cu o populație totală de 
peste un miliard de oamen.i.

• Alocarea a 500 milioane de dolari, adi
că echivalentul costului unuî portavion, ar fi 
suficientă pentru eliminarea unor asemenea 
boli ca paludismul, trachoma ți lepra în ță
rile in curs de dezvoltare.

STRASBOURG 23 (Agerpres). — La Strasbourg, in cadrul lucrărilor Parlamentului (vest-) european — organ consultativ al Pieței comune — s-a adoptat, prin vot, un „cod de conduită față de sectele religioase". Documentul condamnă activitățile nocive ale sectelor religioase . — ca „Moon", „Hare Krishna", „Biserica scientologică", „Fiii lui Dumnezeu" — subliniind că acestea sînt, de fapt, „noi organizații ce acționează sub masca libertăților religioase", adu- nindu-și prozeliții îndeosebi din rîn- dul tinerilor, pe care ii despart de familii și ii obligă să trăiască în promiscuitate — subliniază agenția Associated Press.Deputății s-au pronunțat, totodată, pentru o aplicare mai eficientă a legilor naționale, in vederea frinării

activității sectelor religioase. Accentul a fost pus, in context, pe problemele dreptului la muncă, ale securității sociale si pe măsurile in domeniul fiscal pentru a descuraja sectele să racoleze în special minori si tineri.O altă problemă dezbătută de deputății țărilor C.E.E. a fost situația in domeniul forței de muncă feminine. Parlamentarii au propus organismelor de resort ale C.E.E. să adopte hotărîri pentru ameliorarea situației, dat fiind faptul că șomajul în rîndul femeilor în cele zece țări membre reprezenta, potrivit statisticilor, 41,1 la sută din totalul celor lipsiți de un loc de muncă la sfirșitul lunii aprilie, procentajul femeilor-șomer fiind cu 50 la sută mai mare decît cel al bărbaților aflați în aceeași situație.
...Pentru hrană

CE ÎNSEAMNĂ BUGETELE MILITARE

• Activitățile militare absorb astăzi mai 
multe fonduri decît invățămîntul, asistența 
medicală sau toate celelalte activități sociale.
• Cheltuielile militare sînt de aproape 

un milion de dolari pe minut, într-o lume 
unde 500 milioane de oameni sînt grav sub- 
alimentați, 800 milioane - analfabeți, un mi
liard și jumătate — lipsiți de asistență me
dicală adecvată ; 750 000 de oameni mor în 
fiecare lună de boli transmise prin apă im

O uriașă povară socială
proprie pentru consum și 250 milioane de 
copii sub 14 ani nu frecventează școala.

• Obiectivele privind satisfacerea nevoilor 
esențiale ale majorității covîrșitoare o popu
lației lumii ar putea fi atinse dacă s-ar aloca 
pentru realizarea lor în fiecare an o sumă 
echivalentă cu cea care se alocă pentru în
treținerea și sporirea arsenalelor militare 
mondiale în timp de țase săptămini.

• Numai în 1981, lumea a cheltuit în fie
care minut în scopuri militare o sumă mai 
mare decît cea care ar fi necesară pentru 
a alimenta 2 000 de copii timp de un an în 
țările în curs de dezvoltare.
• In întreaga lume, peste 1 200 000 000 de 

oameni care au un venit sub 150 dolari pe

...Pentru
• Numai 200 milioane de dolari 

adăugați bugetului UNESCO, adică pre
țul a două bombardiere strategice de

an sînt subnutriți ; in același timp, mai puțin 
de 0,5 la sută din cheltuielile militare mon
diale ar fi de ajuns pentru achiziționarea 
întregului inventar agricol necesar pentru 
sporirea producției de alimente și pentru ca 
țările cele mai sărace și cu deficit alimen
tar să ajungă la autoaprovizionare pînă în 
1990.

educație
ultimul tip, ar permite eliminarea anal
fabetismului din lume în mai puțin de 
zece ani.

Efectele crizei economice în țările occidentale
® Reducerea drastică a locurilor de muncă în siderurgia Pieței 

comune © Acțiuni greviste în Marea Britanie ® Măsuri 
antiinflaționiste in Italia

...O imensă irosire de resurse
...Pentru asistență economică

• Se apreciază că din totalul cheltuielilor 
mondiale de cercetare-dezvoltare desfășurate 
după anul 1945, 40 la sută au fost consa
crate scopurilor militare.

• In total, intre 5 și 6 la sută din produc
ția mondială de bunuri și servicii este detur
nată spre scopuri militare.
• In 19ol, pînă la 12 la sută dintr-un grup 

selecționat de minerale erau utilizate pentru 
consum în scopuri militare. Consumul de pe
trol în scopuri militare este între 5 și 6 la

sută din producția mondială, adică aproape 
jumătate din consumul tuturor țărilor in curs 
de dezvoltare.

• In 1982, cheltuielile militare mondiale, In 
prețuri curente, reprezentau circa 110 dolari 
pentru fiecare locuitor al Pâmintului ; suma 
totală se apropia de cea a produsului na
țional brut al tuturor țărilor Africii și Amerl- 
cii Latine și era de 19 ori mai mare decit 
ajutorul public pentru dezvoltare furnizat ță
rilor sărace de Organizația pentru Dezvoltare 
și Cooperare Economică (O.C.D.E.).

@ Sumele pe care omenirea le cheltuia 
pentru înarmări numai In cursul unui an ar 
permite să se finanțeze, timp de 25 de ani,

asistența economică pentru țările în curs de 
dezvoltare (la nivelul din 1978 al fondurilor 
repartizate în acest scop).

BRUXELLES 23 (Agerpres). — în • sectorul siderurgic al țărilor Pieței comune au fost suprimate, de la începutul acestui deceniu pînă acum, 190 000 locuri de muncă, ceea ce reprezintă peste un sfert din personal, potrivit cifrelor publicate la Bruxelles de Oficiul de statistică al C.E.E.Cele mai mari reduceri ale numărului locurilor de muncă in acest sector au fost făcute în Marea Britanie (25,9 la sută pe an), Franța — 9,1 la sută. Luxemburg și R.F.G. — peste 7 la sută. Concedierile din siderurgia britanică — precizează Oficiul de statistică al C.E.E. — reprezintă 76 la sută din locurile de muncă pierdute în anul 1980.

antiinflaționist, prezentat de guvern — informează agenția A.N.S.A. în favoarea decretului-lege au fost exprimate 329 de voturi, iar împotrivă 256. Acest al doilea decret, in forma elaborată de guvern, diferă foarte puțin de primul, devenit caduc, luna . trecută, ca urmare a prelungirii dezbaterilor peste termenul prevăzut de Constituția italiană.Decretul vizează, în primul rînd. reducerea în acest an a ratei inflaționiste la 10 la sută, de la 15,6 la sută, anul trecut — deziderat pozitiv, dar care nu se poate realiza decît printr-o serie de sacrificii sociale și economii bugetare — subliniază agenția France Presse.
...Pentru punerea in valoare de noi surse energetice
• Se apreciază că 14 miliarde de dolari, 

eșalonați pe opt ani, ar ajunge pentru a 
finanța activitățile de punere în valoare 
a surselor de energie noi și regenerabile în

țările în curs de dezvoltare, această sumă 
reprezentind a opta parte din ceea ce se 
cheltuie actualmente într-un an pentru spo
rirea și perfecționarea arsenalelor nucleare

...O abatere de la scopurile firești ale științei
• Se apreciază că în prezent circa 25 la 

sută din oamenii de știință ai lumii se ocupă 
cu cercetări în scopuri militare.

® Din cele trei milioane de oameni de

știință ți ingineri angajați in întreaga lume 
de laboratoarele științifice, circa 500 000 lu
crează nemijlocit pentru crearea unor noi 
sisteme de arme.

Aceste date și cifre pun in evidență, o dată în plus, realismul poziției consecvente, 
principiale a țării noastre, a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind necesitatea înlocuirii 
programelor de înarmări prin programe de dezvoltare economico-socială. Sint date din 
care rezultă cît de mari ar fi beneficiile pentru intreaga omenire dacă s-ar da curs 
propunerilor formulate de țara noastră la O.N.U. și în alte foruri internaționale privind 
înghețarea cheltuielilor militare și reducerea lor intr-o primă etapă cu 10-15 la sută, 
urmînd ca pînă la jumătate din sumele astfel eliberate să se folosească pentru spriji
nirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare, iar restul pentru crearea de noi locuri de 
muncă ți realizarea altor măsuri de ordin economico-social în țările care efectuează 
această reducere.

VIENA 23 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat publicației vest- germane „Neue Presse", fostul cancelar federal al Austriei, Bruno Kreisky, a criticat politica economică a actualei administrații republicane din Statele Unite, apreciind că aceasta „constituie una dintre cauzele nivelului ridicat al șomajului din țările Europei occidentale". Scurgerile de capital provocate de rata ridicată a dobînzilor practicate de băncile americane constituie un obstacol in calea afluxurilor de mijloace financiare către statele vest-europene — a declarat Bruno Kreisky.ROMA 23 (Agerpres). — Camera Deputaților a Italiei a aprobat, miercuri, cel de-al doilea decret-lege

LONDRA 23 (Agerpres). — Compania „British Leyland" a decis să închidă fabrica de camioane din localitatea Bathgate (Scoția). Drept urmare. 1 800 salariați își vor pierde locurile de muncă. în legătură cu aceasta, se reamintește că numărul șomerilor britanici depășește nivelul de 3 milioane.Peste 4 000 de cadre didactice din diferite localități britanice au luat parte. în ultima perioadă, la acțiuni greviste, organizate la cererea sindicatelor de ramură, prin care au cerut îmbunătățirea condițiilor de viață, tinînd seama de fenomenele inflaționiste și de creșterea constantă a preturilor.
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