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PROLETAR! D/W TOAT£ JĂR/LE, UNIJI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Uniunii SovieticeTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, sîm- bătă, pe E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, la cererea acestuia. Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
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IMPORTANTE REALIZĂRI

Pentru progresul susținut al economiei naționale:

Dezvoltarea bazei energetice și de materii 
prime a țării - sarcină primordială!

Așa cum se subliniază și în planul pe acest an, în spiritul 
hotărîrilor Congresului al XH-lea și ale Conferinței Naționale, 
trebuie să punem în continuare pe primul plan realizarea pro
gramului energetic și de materii prime.

NICOLAE CEAUȘESCUConducerea partidului nostru situează stăruitor în centrul atenției, ca una din sarcinile economice prioritare, dezvoltarea bazei de 
materii prime și energetice, în pri
mul rind prin valorificarea rațio
nală a resurselor interne. Corespunzător acestei orientări esențiale spre dezvoltarea sectoarelor primare ale economiei naționale și in concordanță cu programele stabilite de Conferința Națională a partidului, prevederile de plan pe 1984 au in vedere punerea mai bună in valoare a resurselor proprii de materii prime . și energetice.După cum este cunoscut, în acest an, necesarul de energie primară va fi acoperit din resursele interne in proporție de circa 94 la sută, realizindu-se astfel un nou și important pas în asigurarea independenței energetice a țării. în vederea lărgirii bazei proprii de materii prime și resurse energetice, în 
1984 producția de cărbune va a- 
tinge 61,7 milioane tone ; se vor 
extrage cel puțin 13 milioane tone

țiței și un volum de aproape 33,5 
miliarde mc gaze naturale. Realizarea acestor niveluri de producție va permite producerea a 77 mi
liarde kWh energie electrică, în condițiile unei balanțe energetice echilibrate. De asemenea, întregul necesar de plumb și zinc se va acoperi din producția internă, iar ponderea cuprului și a altor minereuri din resurse proprii sporește substanțial.Se afirmă că materiile prime și resursele energetice constituie „pîi- nea“ industriei, că acestea alimentează motorul dezvoltării. Dincolo de puterea sa de sugestie, metafora relevă limpede că progresul economic și ritmul acestuia se află într-o strînsă legătură cu gradul de asigurare a resurselor energetice și de materii prime. îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan în acest domeniu constituie 
o cerință fundamentală a dezvoltării economico-sociale a României. 
La recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
secretarul general al partidului a

subliniat din nou, cu toată clarita
tea, caracterul prioritar al acestor 
obiective, necesitatea ca fiecare minister și întreprindere din industria extractivă- să desfășoare o activitate susținută pentru obținerea producțiilor planificate. „Tre
buie să acționăm cu toată hotă- 
rirea pentru realizarea producției 
de cărbune, de minereuri, a pro
ducției de petrol și la toate cele
lalte materii prime pe acest an“ — arăta tovarășul Nicolae Ceaușcscu.în perioada care a trecut din acest an, rezultatele bune obținute de o serie de unități din minerit și extracția petrolului dovedesc hotărîrea și abnegația în muncă, a numeroase colective care, punind în centrul preocupărilor îndeplinirea ritmică, zi de zi, a sarcinilor de plan, au reușit, chiar în condițiile de climă mai dificile ale anotimpului rece, să realizeze integral și să depășească producția planificată. Acest început bun, care îndeamnă la realizări și mai bune —

știut fiind că planul poate fi depășit nelimitat la sursele primare de energie și materii prime — demonstrează caracterul realist, bine fundamentat al sarcinilor de plan și totodată puterea de mobilizare a acestor colective care privesc obținerea de cantități sporite de cărbune, țiței și minereuri drept o înaltă datorie patriotică.Experiența unităților fruntașe din industria extractivă, metodele lor de muncă bine organizată trebuie să fie urgent generalizate. Subliniem această sarcină de prim ordin ce revine organizațiilor de partid județene, ministerelor din ramura extractivă deoarece rezultatele de ansamblu obținute Ia extracția de cărbune și petrol arată că nu în toate unitățile s-a acționat cu aceeași răspundere, ceea ce a determinat apariția unor serioase restanțe în realizarea planului. Desigur, atît în minerit, cît și în in-
(Continuare în pag. a V-a)

Ciwmtele «amare, din B46, ale tovarășului Nicolae Ceausescu
- luminoasă realitate a zilelor noastre:

„Craiova - cetate a muncii, a culturii și a științei"

O realizare de prestigiu a arhitecturii românești contemporane — centrul municipiului Craiova Foto : S. CristianAcum, la ceas de primăvară și de împliniri, cînd țara face bilanțul mărețelor împliniri ale ultimelor patru decenii, cînd evaluează cu mindrie revoluționară drumul parcurs, sporește puterea evocatoare a unui spațiu luminos în formă de inimă din centrul Craiovei : Piața Unirii. Aici, in acest loc, într-o zi de iulie a anului 1946, la un miting electoral, vorbind în numele Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : „Noi, comuniștii, dorim ca din Oltenia lui Tudor Vla- 
dimirescu, sărăcită și inapoiatâ pină acum datorită jugului moșieresc, să facem 
o Oltenie bogată, cu o industrie și o agricultură puternice. Noi dorim ca din Cra
iova, cetatea banilor și a opresiunii, cum era in trecut, să facem o cetate a muncii, 
a culturii și a științei".Și iată acum, sub gloriosul arc peste timp, realitățile luminoase de azi întăresc strălucit cuvintele vizionare, programul revoluționar al partidului.în această primăvară, o echipă de cineaști cutreieră Craiova pentru a fixa reperele ce ar putea sugera imagini ale orașului de odinioară. Se cer amănunte de la oameni in etate. Se apelează la fotografii îngălbenite prin albume. Lucrurile sint mai complicate decit s-ar părea. Din Craiova altor vremi au rămas, ca elemente mai reprezentative, Casa Băniei, ridicată de Constantin Brăncoveanu în 1699 pe locul unor mai vechi locuințe ale Craioveștilor, o fin- tînă ctitorită de Matei

Basarab la 1661 ; au mai fost păstrate și consolidate citeva clădiri mai deosebite, construite după planurile arhitecților Ion Mincu, Petre Antonescu, Paul Got- terau. Dar a dispărut definitiv, sub asaltul regenerator al noului urbanistic, tot ceea ce dădea Craiovei iz de tirg al latifundiarilor și negustorilor, s-au topit urmele dureroase ale zonelor dezolante moștenite de la trecuta orinduire.Tot ce întîlnim astăzi, străbătind străzile și bulevardele Craiovei. reprezin

tă o replică la acea veche imagine. Faptul are o semnificație deosebită, ca peste tot in România socialistă de azi : toate aceste schimbări, saltul de la orașul patriarhal, prăfuit, la cel modern, contemporan nouă, cu o viată dinamică, s-a petrecut într-un timp foarte scurt. Adică, în spa
țial de glorioasă Istorie a 
celor patru decenii de li
bertate și, cu precădere, in 
perioada inaugurată de al 
IX-lea Congres al parti
dului. Un singur exemplu doar pentru a sugera ritmul rapid al acestui urcuș:

într-unul din numeroasele cartiere ale întineritei Bănii, numit Craiovița Nouă, locuiesc tot atitea familii cîte avea Craiova în august 1944.Craiovița-Nouă s-a ridicat într-un loc unde — spune legenda — a existat o baltă în mijlocul căreia s-ar fi scufundat un palat. Legenda pare să aibă un simbure de adevăr, deoarece în această zonă au existat cu adevărat citeva bălti. Dar izvoarele lor au fost captate, dirijate spre unul dintre cele mai plăcute locuri de agrement de Ia marginea Craiovei. Aici, prin munca plină de elan a tineretului, s-au amenajat lacuri, zone verzi, un ștrand, s-au plantat pilcuri de arbori — binevenite filtre naturale de purificare a atmosferei. Cartierul a fost conceput in așa fel incit să se integreze in strategia dezvoltării platformei industriale de lâ poarta de vest a Băniei. Majoritatea locuitorilor din Craiovița Nouă lucrează la centrala

electrică de termoficare. combinatul chimic, întreprinderea de prefabricate din beton, fabrica de bere șl în alte unități economice din vecinătate.La cealaltă extremitate a orașului, cea dinspre est. a existat o mahala, căreia e lesne de înțeles de ce i se spunea Bordei și unde cineaștii care cutreieră acum orașul, în căutare de mărturii ale trecutului, ar fi avut poate noroc, dacă... Dacă nu interveneau și aici mari prefaceri edilitare. Cartierul ridicat in locul fostelor case insalubre, șterse de lamele buldozerelor. ca și Valea Roșie sau Calea București, au fost încadrate în- același efort al dezvoltării orașului. $i în această parte s-a conturat o puternică zonă industrială, unitatea- pilon reprezentînd-o întreprinderea „Electroputere". Cetatea industriei electro-
tucian ZATT1
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| înaltă apreciere, unanimă aprobare !i față de rezultatele rodnice ale vizitei jț de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, i 1 împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, iI în Republica Populară Bulgaria i
j Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
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ÎNCEPÎND DE AZI:
Se majorează retribuțiile oamenilor muncii 

din transporturi și telecomunicații
In pagina a IV-a

Pentru creșterea puternică 
a producției zootehnice 

FURAJE CÎT MAI MULTE, 
DE BUNĂ CALITATE!In ansamblul politicii agrare a partidului și statului nostru, o atenție deosebită se acordă dezvoltării zootehniei. Așa cum se precizează în documentele celui de-al Xll-lea Congres ai P.C.R., la sfîrșitu! acestui cincinal producția zootehnică va trebui să dețină o pondere da 45-50 la sută din producția globală agricolă. Aceasta presupune realizarea întocmai a efectivelor de animale planificate și creșterea accentuată a producției zootehnice. Și într-un caz și în altul însă îndeplinirea acestor obiective este condiționată de asigurarea unei puternice baze furajere, care să satisfacă atît din punct de vedere cantitativ, cît și calitativ cerința hră- nirii îndestulătoare a animalelor.In fiecare județ există programe speciale pentru sporirea producției de f.uraje. Important este, așa cum a subliniat in repetate rinduri secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca aceste programe să fie realizate exemplar, astfel incit fiecare județ să-și poată produce întreg necesarul de furaje. Pe lingă modalitățile clasice, obișnuite, de creștere a producției de furaje este nevoie să se manifeste mai multă preocupare pentru găsirea și punerea la punct a unor tehnologii și procedee noi care să permită ridicarea valorii nutritive, îndeosebi sub aspectul creșterii conținutului în proteină digestibilă, a furajelor de volum - coceni, paie, ciocălăi etc. — furaje ce dețin o pondere însemnată în structura nutrețurilor.In această privință, județul Olt oferă un bun exemplu de ceea ce se poate face concret, cu cheltuieli minime,

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

prin soluții simple, la îndemîna oricui, pentru înnobilarea furajelor grosiere. Tocmai de aceea, în zilele de 28 și 29 martie, din inițiativa conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în județul Olt a fost organizat un amplu și util schimb de experiență pe probleme de zootehnie și, în special, privind furajarea în condiții optime a animalelor. La sichimbul de experiență au participat secretarii cu probleme de agricultură ai comitetelor județene de partid, directori cu producția zootehnică de la direcțiile agricole județene, directori ai trusturilor întreprinderilor a- gricole de stat, alte cadre cu muncă de răspundere în coordonarea activității din zootehnie din toate județele țării. Este de subliniat faptul că participanții la acest schimb de experiență au urmărit la fața locului în unități agricole de stat și cooperatiste •- cooperativele agricole Osica de Sus, Cezieni, Rodomirești, Seaca, Văieni, Tă- tulești, Colonești și Scornicești, l.A.S. Redea, I.S.C.I.P. Caracal și complexul de creștere și îngrășare a taurinelor Celeiu — modalități concrete de preparare a nutrețurilor grosiere, aspecte privind modernizarea adăposturilor și organizarea științifică a procesului de producție în ferme, prin aceasta imprimindu-i-se un pronunțat caracter de lucru.
Prezentăm în pag. a Il-a principalele 

elemente relieîate la schimbul de expe
riență care a avut Ioc in județul Olt și 
care pot și trebuie să fie generalizate în 
toate județele, în toate unitățile agricole.

Pretutindeni, in toate județele țării

ÎNSĂMÎNȚĂRILE
- intensificate la maximum!

® Astăzi, duminică, și în zi
lele săptămînii viitoare, toate 
forțele umane și mijloacele me
canice din agricultură trebuie 
concentrate la pregătirea tere
nului și semănat

® Pe primul plan - încheierea 
neîntîrziată a însămînțării ovă
zului, mazării, inului, plantelor 
furajere și sfeclei de zahăr

• Oriunde sînt întrunite condi
țiile necesare - să se treacă la 
semănatul florii-soarelui și po
rumbului

MECANIZATORI

® Munca în cîmp - în schim
buri prelungite la însămînțări, în 
două schimburi - la pregătirea 
terenului

• Zilnic, viteze de lucru spo
rite, prin folosirea din plin a 
agregatelor complexe de utilaje 
agricole

® Maximă răspundere pentru 
calitatea lucrărilor, pentru asi
gurarea densității optime de 
plante la hectar

COOPERATORI, SPECIALIȘTI,

OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Acum, fiecare oră, fiecare zi contează mult 
în bătălia pentru urgentarea însămînțărilor! Mun
ciți fără răgaz pentru a grăbi semănatul, pentru 
a pune o bază solidă recoltelor record din acest an!
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r EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

Acțiuni, inițiative, metode practice pentru creșterea valorii 
nutritive a nutrețurilor de volum, aplicate cu bune rezultate 

in județul Olt, și care îndeamnă la generalizarea lor în toate 
județele, în toate unitățile agricole

Creșterea producției de nutrețuri
- preocupare centrală în toate unitățile agricoleIn scopul asigurării furajelor necesare pentru efectivele de animale de care dispun unitățile agricole și gospodăriile populației din județul Olt, comitetul județean de partial a întreprins și întreprinde în continuare acțiuni eficiente, în' primul rind 

pentru creșterea pitoducțici de 
nutrețuri pe terenurile destinate 
bazei furajere. Această problemă se pune cu atît mai mult cu cit efectivele de animale sînt in continuă creștere. La recen- sămîntul din acest an a rezultat că efectivul de bovine a crescut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 18 200 capete, cele de porcine — cu 96 200, iar cele de ovine — cu 55 IOD.

îmbunătățirea structurii plan
telor de nutreț cultivate, in sensul creșterii ponderii culturilor leguminoase, bogate în proteină vegetală, constituie o altă direcție de acțiune. în acest scop se întreprind măsuri concrete pentru ca suprafețele cul
tivate cu leguminoase și cu a- 
mestecnri din ierburi perene să 
crească de la 44 la sută în anul

trecut la peste 70 la sută în anul 1985. Pentru aceasta, în toate unitățile agricole a fost organizată temeinic producerea întregului necesar de sămință. Totodată, au fost introduse in cultură o serie de plante noi de nutreț, deosebit de valoroase, cum sînt typlionul, meiul, rapița „Olt“, bobul, trifoiul alb, dovleacul „Marița“, secara perenă, triticale etc. Un exemplu în a- cest sens îl constituie introducerea în cultură a typhonului. Această plantă permite obținerea mai multor producții pe an, asigurind la trei-patru coase în jur de 120—130 tone la hectar masă verde. Ea poate fi însă- mințată atît ca plantă perenă, cît și toamna, în cultură dublă, eli- berînd terenul pentru porumb. Pînă acum, în județ au fost în- sămînțate 1 300 ha cu această plantă valoroasă. O mențiune in plus trebuie făcută cu privire la lucrările și acțiunile ample desfășurate pentru ridicarea poten
țialului productiv al pășunilor și 
pajiștilor naturale prin regene
rarea și fertilizarea acestora. In

acest an, bunăoară, vor fi desțelenite și însămînțate cu plante valoroase 2 000 ha pășune naturală slab productivă, iar 500 ha vor fi suprainsămințate. Pe suprafețe mari se fac lucrări de fertilizare cu îngrășăminte chimice și gunoi de grajd, precum $1 lucrări de întreținere a pajiștilor și pășunilor naturale. O atenție deosebită s-a acordat folosirii furajelor grosiere, ca sursă obligatorie, in completarea balanței furajere pentru bovine și ovine prin valorificarea tuturor resurselor locale insuficient utilizate pină nu de mult. Numai in toamna anului trecut s-a 
creat o importantă rezervă de 
furaje prin stringerea și depo
zitarea a 12 850 tone capitule de 
floarea-soarelui, 14 815 tone 
pleavă de griu, la care se adau
gă importante cantități de vre
juri de soia, mazăre și fasole, începînd cu acest an, această acțiune, așa cum a stabilit comitetul județean de partid, va deveni obligatorie în toate unitățile agricole, spre a nu se risipi nici o resursă de furaje.

Este cunoscut, furajele grosiere reprezintă din punct de vedere cantitativ sortimentul de bază in hrana bovinelor și a ovinelor. Aceasta a determinat o amplă acțiune la scara întregului județ pentru găsirea modalităților privind ridicarea valorii nutritive a furajelor grosiere recunoscute ca fiind mai sărace in proteină digestibilă. „Deoarece în condițiile de secetă din anul trecut nu s-a putut asigura întreg necesarul de fînuri — preciza tovarășul Vasile Bărbu- lescu, prim-secretar al Comitetului județean de partid Olt — biroul comitetului județean de partid a cerut cadrelor de specialiști de la organele agricole și din toate unitățile agricole din județ Să manifeste o preocupare susținută pentru a găsi noi soluții și noi procedee practice pentru a valorifica superior toate resursele de furaje grosiere. Asâmenea metode au fost găsite și ele au fost generalizate în scurt timp in toate fermele zootehnice din județul nostru".
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Rezultate care recomanda experiența județului 
Olt în îmbunătățirea calității furajelor

ț

Sporirea conținutului de proteină 
al nutrețurilor de volum 

-prin aplicarea unor tehnologii noi, eficiente
AMONIZAREA PAIE

LOR. Pentru ridicarea conținutului de proteină digestibilă din paie, din vara anului 1982 a început o amplă acțiune de amonizare a acestora. Procedeul constă în injectarea amoniacului anhidru în șire de paie balotate, învelite cu folie din material plastic deasupra și sub paie, pentru a nu permite amoniacului să intre în contact cu aerul și umezeala din sol.
Cc se realizează prin această 

metodă ?îmbunătățirea digestlbilității principalelor substanțe nutritive în medie cu 15—20 la sută ; creșterea conținutului paielor în azot total ; ridicarea comestibili- tății paielor cu 25—30 Ia sută ; conservarea paielor fără infes- tații de mucegaiuri sau alte degradări ; neutralizarea excesului de aciditate a rațiilor care au în conținut cantități mari de siloz și borhot. Mai trebuie spus că paiele amonizate constituie un conservant eficient în procesul de insilozare a plantelor verzi.
Ce arată experiența practică 

din unitățile productive ?Folosite în rația tineretului taurin la îngrășat, paiele amonizate pot completa 20—25 la sută din necesarul zilnic al rației, revenind un consum pe animal de 3—5 kg. în aceeași cantitate se administrează și la vacile de lapte, în funcție de producția de lapte ce o dau. Analizele de laborator au reliefat că valoarea nutritivă a paielor amonizate poate ajunge pînă la 0,35 unități nutritive pe kilogram (UN/kg)'. în general, paiele a- monizate pot fi administrate în hrang rumegătoarelor fără riscuri de intoxicație după ce în prealabil acestea parcurg o perioadă -de adaptare de 7—10 zile.
Care este efectul în producție 

al paielor amonizate ?Experiența de pină acum dovedește că prin utilizarea paielor amonizate se obține o creștere a producției de lapte între 0,7—1 litru pe zi de la fiecare vacă furajată. Costul amonizării unei tone de paie este de 70 lei, cu această cantitate puțind fi hrănite timp de 6 zile 55 vaci Ia o singură masă, administrîndu-se fiecăreia cite 3 kg de paie amonizate.
Cum a fost generalizată me

toda ? La nivelul județului au fost constituite trei formații de amonizare a paielor dotate cu utilajele necesare efectuării a- cestei operații. Oamenii care lucrează pe aceste instalații au fost instruiți în mod special. Fiecare formație, conform unui program stabilit de direcția agricolă județeană, trece prin fiecare unitate agricolă repartizată efectu- înd operația de amonizare a paielor. Anul trecut au fost amonizate peste 35 000 tone paie. în acest an, comitetul județean de partid a stabilit ca imediat ce începe recoltarea cerealelor să 
se treacă la amonizarea unor cantități cit mai mari, întrucît această operație de amonizare dă rezultate foarte bune în con-

diții de temperatură mai ridicată.
UROCELUL. In vederea echilibrării sub aspect proteic a rațiilor de furaje care se dau în hrana rumegătoarelor, lucru necesar datorită cantităților mari de nutrețuri grosiere care intră in rații, s-a recurs la metoda introducerii în hrana animalelor a ureeî retardate. A- ceastă operație — retardarea — este absolut necesară pentru a intirzia descompunerea ureei care altminteri s-ar descompune în mod brusc, provocind accidente animalelor. Retardarea constă în crearea unei pelicule db amidon pe suprafața cristalelor de uree. Această operație se realizează în instalații speciale prevăzute cu gelatinizatoare, în care se realizează amestecul ureei cu gozuri și tărîțe, la temperatura de 120—150 grade.

Amestecul folosii Ia retardare : 20 la sută uree, 60 la sută gozuri valoroase și 20 la sută tă- rițe. Ureea retardată, împreună cu alte sortimente de furaje, formează un furaj concentrat proteic, care a primit denumirea de urocel. Se produc două tipuri de urocel : primar și îmbunătățit.— ziua I — 200 grame urocel Ce conține 10 grame uree :— ziua a Il-a — 400 grame urocel care conține 20 g uree ;— ziua a III-a — 600 grame urocel care conține 30 g uree ;— ziua a IV-a — 800 grame urocel care conține 49 g uree ;— ziua a V-a — 1 000 grame urocel care conține 50 g uree ;— ziua a Vl-a — 1 400 grame urocel care conține 70 g uree ;— ziua a Vil-a — 1 800 grame urocel care conține 90 g uree ;— ziua a VIII-a — 2 000 grame urocel care conține 100 g uree.După ziua a opta, cantitatea de urocel administrată se va menține în continuare la același nivel — 2 kg urocel pe zi/ani- mal. în cazul in care, din diverse motive, administrarea urocelului se întrerupe pe o durată mai mare de 24 de ore, reintroducerea lui in furajarea animalelor va trebui să fie reluată, urmind același flux de administrare. Urocelul nu se administrează animalelor în ultimele două luni de gestație și nici in prima lună de lactație, cum nici animalelor slabe sau cu afecțiuni parazitare cronice.
Cum a fost generalizată me

toda ? Pentru asigurarea necesarului de urocel pentru toate unitățile agricole din județ in trei cooperative agricole — Ce- zieni, Seaca și Balș — au fost înființate trei stații speciale pentru producerea acestui furaj concentrat proteic. Fiecare stație are o capacitate de pînă la 4 000 tone pe an și asigură urocelul pentru unitățile repartizate ei. Producerea centralizată a urocelului elimină pericolul unor greșeli în respectarea re- țetarului de fabricație.
DROJDUIREA C1OCĂ- 

LĂILOR. în vederea creșterii gradului de digestibilitate și îmbunătățirii proprietăților gustative ale furajelor grosiere s-au încercat diverse metode de preparare a acestora. Este de remarcat mai întîi de toate meto

COMPOZIȚIA UROCELULUI 
PRIMAR :—■ 25 la sută uree retardată ;— 10 la sută tărițe ;— 5 la sută calciu ;— 60 la sută celofuraj.O altă rețetă :— 5 la sută uree retardată ;— 15 la sută tărițe ;— 15 la sută gozuri ;— 5 la sută calciu ;— 60 la sută celofuraj.Valoarea nutritivă a unui kilogram de urocel primar este de 0,36 unități nutritive (UN), 103 grame proteină brută digestibilă la un conținut de 800 grame substanță uscată (SU).

UROCELUL ÎMBUNĂTĂȚIT este alcătuit din :— 25 la sută uree retardată ;— 10 la sută tărîțe ;— 10 la sută gozuri ;— 5 la sută calciu ;— 5 la sută premix (Bi) ;— 45 la sută celofuraj.Un kilogram de urocel îmbunătățit are 0,39 UN, 109 grame proteină brută digestibilă și 800 grame SU.
Cum trebuie administrat în hrana animalelor ? Pentru a se preîntimpina accidentele in furajarea cu uree este nevoie de o perioadă de acomodare a animalelor de 8 zile. Cantitățile introduse in rație cresc progresiv, după cum urmează : 

da de drojduire a ciocălăilor, metodă simplă, deloc costisitoare. Metoda constă în umec- tarea ciocălăilor măcinațl cu o maia alcătuită din apă, cu sau fără melasă, tărîțe și drojdie de bere. Acest amestec se poate realiza în butoaie de lemn sau tablă, cazane sau bazine cimentate. Trebuie doar ca temperatura încăperii să fie menținută intre 20—22 grade Celsius.
Din ce este alcătuită maiaua ?— apă încălzită la 37 grade C — 100 litri ;— tărîțe de griu — 40 kg ;— drojdie de bere — 1 kg ;— melasă (poate lipsi) — 5 kg.Total : 146 kg.Acest amestec se ține 24 ore la temperatura de 20—22 grade, după care este dildat în proporție de 1 la 1 sau 1/2 cu apă călduță la 37 grade. Apoi se amestecă cu făină de ciocălăi, care a fost umectată cu o zi înainte cu apă călduță. La o tonă de ciocălăi se folosesc 200 litri apă pentru umectare. După 24 ore de dospire a ciocălăilor cu malaua diluată aceștia pot fi administrați in hrana animalelor. La o tonă de ciocălăi este nevoie de următoarele cantități pentru a prepara maiaua :— apă încălzită la 37 grade C — 50 litri ;— tărițe — 20 kg ;— drojdie — 1 kg ;— melasă — 5 kg (poate lipsi).Total : 76 kg.In timp ce maiaua este ținută Ia dospit 24 de ore, aceasta tre

buie amestecată la intervale de 2—3 ore. Scăderea temperaturii sub 20 grade Celsius în camera de dospire încetinește procesul de formare.
Cum se administrează în hra

na animalelor ?Ciocălăii drojduiți pot fi administrați in hrana taurinelor fie ca atare în tainul de prinz, fie în amestec cu urocel in tainul de dimineață. Amestecul trebuie făcut în momentul furajării. Ciocălăii drojduiți se administrează în cantitate de 2—3 kg pe animal și zi. Ciocălăii drojduiți conțin 4,04 la sută proteină brută digestibilă și 37,20 lă sută SU.
Cum este generalizată me

toda?Avantajele deosebite sub aspectul sporirii producției de lapte a determinat ca această metodă de preparare a ciocălăilor (de fapt pot fi drojduite și alte furaje grosiere) să fie generalizată și aplicată în toate fermele zootehnice din județ. Ciocălăii drojduiți dau cele mai bune rezultate in amestec cu urocelul, in cadrul unui furaj unic a cărui rețetă este pentru o vacă cu lapte : urocel — 2 kg ; ciocălăi drojduiți — 2 kg ; alte furaje grosiere și fibroase măcinate — 2 kg.
SUPA PROTEICA. ° serie de preocupări au fost concentrate spre a se asigura utilizarea tuturor resturilor animale nevalorificabile de la abatoare și din fermele de producție în furajarea unor categorii de animale, prin aceasta realizin- du-se un adaos de proteină de origine animală în rația zilnică.

în ce constă metoda ? La 100 litri apă se adaugă 20 kg de resturi de origine animală nevalorificabile. Se fierbe amestecul într-un cazan special amenajat Rezultă supa proteică, care conține 4 kg proteină digestibilă.
Cum se administrează ? Supa proteică se administrează . in rația porcilor îndeosebi a celor cu anomalii de creștere sau ta- rați. Pentru aceasta ea este amestecată cu 2 kg de furaj combinat, 1 kg zer și zare, 5 la mie sare, 4 litri de apă, toate acestea pentru 1 kg de supă proteică. Prin această rație se adaugă zilnic în hrana porcilor, suplimentar, 50 grame de proteină digestibilă.Am prezentat patru metode concrete puse la punct și folosite pe scară largă privind valorificarea superioară a furajelor grosiere. In cadrul schimbului de experiență au fost reliefate și alte metode .care prezintă, de asemenea, o deosebită importanță practică pentru punerea in valoare și a altor categorii de furaje. Aceste metode se referă la folosirea corzilor de viță de 

vie în furajare, prepararea sub 
diferite forme a dovleciior fu
rajeri, insilozarea ciocălăilor 
măcinați in amestec Cu tăițeii 
de sfeclă de zahăr, utilizarea 
borșurilor în hrana animalelor 
ș. a.

Sporirea efectivelor de animale,
pe total județ

(situația la 29 februarie 1984 
față de 28 februarie 1983) 

în mii capete

Specia
1983
2802.

1984
2902. +

Bovine
Total 154,5 172,7 + 18,2
Porcine
Total * 401,2 497,4 +96,2
Ovine
Total 412,8 467,9 +55,1

însemnate cantități de lapte și 
carne livrate la fondul de stat

(Situația în trimestrul I a.c.)

Indica-
torul Anul Realizat +

Lapte
vacă 1983 74,4
(mii hl) 1984 98,2 +23,
Carne
bovine 1983 1657
(în tone) 1984 2952 +1295
Carne
porc 1983 3163
(în tone) 1984 3480 +317

Generalizarea celor mai valoroase 
experiențe

-obiectiv imediat pentru toate județele
Este, desigur, pe deplin justificată întrebarea : ce eficiență au aceste metode și soluții practice de preparare și de administrare a nutrețurilor la care ne-am referit în capitolul anterior ? In fiecare unitate vizitată, cu prilejul schimbului de experiență organizat în județul Olt, s-au făcut precizări clare : producțiile de lapte și sporul de creștere în greutate al animalelor sînt net superioare in comparație cu cele obținute în perioada cind asemenea tehnologii de furajare nu se aplicau. De exemplu, în fermele zootehnice din CUASC Strejești producția de lapte pe cap de vacă furajată a crescut cu 196 litri, în cele din CUASC Oboga — cu 192 litri, CUASC Ianca — cu 190 litri, CUASC Vlădila - cu 181 litri, CUASC Scornicești — cu 141 litri, CUASC Radomirești — cu 125 litri. „Practic — preciza tovarășul ing. Romul Nica, director cu probleme de zootehnie al Direcției județene agricole Olt — nu există fermă zootehnică în Care să nu se fi înregistrat creșteri Substanțiale ale producțiilor animaliere. Pe total județ, la producțiile de lapte am obținut un spor de 152 litri, iar în fermele de îngrășare a bovinelor se înregistrează o creștere medie zilnică pe cap de animal de 150 g. peste nivelul atins anterior. Ca urmare, în acest an, în primul trimestru, județul Olt 

a livrat la fondul de stat cu 23 800 hl lapte de vacă mai mult decît în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, au fost livrate mai mult cu 1295 tone carne de bovină și cu 317 tone carne de porc. Acum, in urma generalizării noilor tehnologii de furajare a animalelor avem garanții că sporurile de producție vor fi și mai însemnate".Participanții la schimbul de experiență au avut posibilitatea să vadă „pe viu" in ce constă metodele aplicate în județul Olt pentru valorificarea superioară a furajelor grosiere, să se convingă de avantajele și de eficiența lor ridicată. Dincolo de acest aspect, subliniem, ca deosebit de important, faptul că a- cest schimb de experiență, care s-a bucurat de o organizare atentă pentru atingerea scopului propus, s-a încheiat cu ho- tărirea fermă de a se trece imediat în toate județele tării la generalizarea tehnologiilor aplicate în Olt. în spiritul sarcinilor și indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la consfătuirile de lucru pe probleme de agricultură de la C.C. al P.C.R. din decembrie 1983 și din ianuarie 1984, privind dezvoltarea mai puternică a zootehniei, in încheierea schimbului de experiență au fost stabilite citeva din măsurile imediate ce trebuie întreprinse de către factorii de 

răspundere din toate județele pentru generalizarea celor mai valoroase metode și soluții de
® In cel mai scurt timp să se intocmească un documen

tar care să prezinte în amănunțime tehnologiile de 
preparare și administrare a furajelor grosiere înno
bilate ;

® Elaborarea de către Ministerul Agriculturii a unei bro
șuri cu aceste tehnologii, care să fie difuzate tuturor 
cadrelor de conducere din zootehnie, pînă la șeful de 
fermă ;

Pînă la 20 aprilie a.c., direcțiile agricole județene 
trebuie să elaboreze programe proprii de măsuri pen
tru aplicarea tehnologiilor prezentate, stabilind ter-r 
mene și răspunderi precise, care să permită controlul 
îndeplinirii lor. Aceste programe trebuie să aibă un 
caracter concret, cu obiective clare pentru fiecare 
fermă zootehnică.Schimbul de experiență din județul Olt a prilejuit evidențierea și a altor acțiuni valoroase intreprinse pentru dezvoltarea zootehniei, cum sînt : modernizarea adăposturilor de animale, utilizarea energiei solare și eoliene, înființarea de stații de biogaz în toate fermele, amenajarea de tabere de vară pentru animale, extinderea creșterii porcilor in sistem gospodăresc, înființarea de pășuni culti- 

furajare a animalelor. In principal, măsurile stabilite se referă la :

vate pe lingă fermele de creștere a taurinelor și de lucerniere in jurul crescătoriilor de porci etc. Toate acestea permit aprecierea că participanții au plecat de la schimbul de experiență din Olt cu multe învățăminte utile. De acum, important este ca in fiecare județ să se treacă de- îndată la generalizarea a tot ceea ce este valoros, asigurîn- du-se astfel finalitate acestei acțiuni de importanță majoră pentru dezvoltarea zootehniei.
Pagină realizată de Aurel PAPADIUC

și Iancu VOICU



SCÎNTEIA — duminică 1 aprilie 1984 PAGINA 3aprobare față de rezultatele rodnice ale vizitei a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
însuflețiți de cele mai calde simțăminte de nemărginită dragoste, adine respect și înaltă prețuire cu care vă înconjoară pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu ai poporului român, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală — se spune in telegrama trimisă de COMITE

TUL MUNICIPAL BUCUREȘTI AL 
P.C.R. — odată cu omagiul fierbinte pe care vi-1 aduc pentru activitatea neobosită ce o desfășurați in fruntea partidului și statului spre binele' și propășirea continuă a patriei, cu inimile pline de satisfacție și legitimă mîndrie patriotică, vă exprimă întreaga recunoștință și deplina lor aprobare față de rezultatele fructuoase ale vizitei de prietenie efectuate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in R.P. Bulgaria. Sintem mîndri, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de faptul că dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului nostru, personalitate proeminentă a lumii politice contemporane, strălucit militant revoluționar, înflăcărat și neobosit luptător pentru așezarea relațiilor dintre state pe principiile deplinei egalități și avantajului reciproc, respectării suveranității și independenței naționale, neamestecului in treburile interne, renunțării la forță și amenințarea cu forța, prin inițiativele și acțiunile de largă rezonanță pe care le-ați întreprins și le întreprindeți în viața internațională, ați adus și aduceți o contribuție inestimabilă la soluționarea constructivă, pe calea tratativelor. a problemelor complexe ce confruntă in prezent omenirea. Puternic mobilizați de patosul revoluționar cu care dumneavoastră militați și acționați pentru progresul economico-social neîntrerupt al patriei noastre, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe . Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din Capitală, în frunte cu comuniștii, sint hotărîți să nu precupețească nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an, în condiții de înaltă eficiență, spre a întimpina cu rezultate cit mai bune cea de-a 40-a aniversare a revoluției .. de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Eveniment deosebit, cu o profundă rezonantă politică in cronica relațiilor de prietenie, pe care in mod strălucit le reinnoiți și aprofundați în interesul adincirii prieteniei dintre poporul nostru și poporul bulgar, al cauzei socialismului și comunismului, al păcii și securității în lume, această nouă solie — se arată in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ALBA AL P.C.R. — reconfirmă pe deplin justețea principiilor fundamentale ale politicii științifice și clarvăzătoare pe plan intern și extern promovate de țara și partidul nostru, al cărui ctitor înțelept sinteți dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general. Atmosfera de prietenie, înțelegere, stimă reciproci entuziasmul deosebit cu care v-au primit și înconjurat peste tot oamenii muncii bulgari, rezultatele strălucite obținute in timpul convorbirilor au conferit acestei vizite dimensiuni noi, tot mai ample și un conținut tot mai bogat al raporturilor de conlucrare dintre partidele, popoarele și țările noastre, reliefind, o dată mai mult, inaltul prestigiu și prețuirea de care vă bucurați pretutindeni în lume, ca eminent om de stat și remarcabilă personalitate a vieții contemporane. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, ur- mînd cu nemărginită dragoste și devotament exemplul însuflețitor al întregii dumneavoastră activități, oamenii muncii de pe meleagurile Albei — români, maghiari,. germani — vor munci cu toată hotărirea și abnegația pentru traducerea fără preget in viață a politicii interne și externe promovate cu limpezime și clarviziune de dumneavoastră.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru, fără deosebire de naționalitate, au trăit intense sentimente de bucurie și deosebită satisfacție, urmărind vizita de prietenie întreprinsă de dumneavoastră, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in țara vecină și prietenă — Republica Populară Bulgaria. Noi vedem in această nouă întilnire, la fel ca și in celelalte înscrise în tradiționalul dialog româno-bulgar, o contribuție de seamă la întărirea relațiilor frățești dintre partidele, țările . și popoarele noastre, fiind, in același timp, o expresie vie de promovare a idealurilor nobile ale socialismului și comunismului, ale păcii și progresului — se spune in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN' 
ARAD AL P.C.R. Convorbirile oficiale, acordurile și înțelegerile încheiate conferă acestei vizite o deosebită însemnătate, contribuind la amplificarea și aprofundarea, in continuare, a colaborării și cooperării româno-bulgare reciproc avantajoase, constituind, din acest punct de vedere, un model al relațiilor interstatale bazate [5e principii care să asigure progresul economic și social al fiecărei țări, afirmarea plenară a fiecărei națiuni. Vă încredințăm și cu acest prilej, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de intreaga noastră adeziune, de profundul nostru atașament față de politica internă și externă a partidului și statului nostru și ne exprimăm recunoștința fierbinte față de grija deosebită cu care vegheați la destinele României socialiste. în aceste momente, oamenii muncii arădeni, sub conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, sint puternic angajați în realizarea e- xemplară a sarcinilor economico- sociale din acest an și din întregul cincinal în aplicarea cu fermitate a măsurilor stabilite la recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și sesiunea Marii Adunări Naționale.

Asemenea întregului nostru popor, tînăra generație a României socialiste — se arată in telegrama COMI
TETULUI CENTRAL AL UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST — dind glas gindurilor și sentimentelor de aleasă prețuire și profundă admirație, iși exprimă cu nemărginită bucurie și mîndrie patriotică aprobarea unanimă față de rezultatele remarcabile ale vizitei de partid și de stat întreprinse de dumneavoastră, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Republica Populară Bulgaria, moment deoșebit de important în dezvoltarea bunelor relații dintre cele două partide, țări și popoare, de amplificare și aprofundare continuă a colaborării dintre România și Bulgaria, un exemplu viu de conlucrare intre țări socialiste vecine și prietene, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării in Balcani și in intreaga Europă. Vizita dumneavoastră reprezintă o elocventă mărturie a consecvenței cu care acționați pentru lărgirea și intensificarea colaborării între țările socialiste, intre toate popoarele lumii, convorbirile și înțelegerile convenite constituind o grăitoare contribuție la adin- cirea colaborării economice și tehni- co-științifice,. la impulsionarea cooperării culturale, și in alte domenii de activitate între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria. Comunicatul comun, celelalte documente încheiate constituie pentru toți tinerii și copiii patriei încă un minunat prilej de a ne exprima totala adeziune, atașa

• Un nou și important eveniment in evoluția mereu ascendentă a tradiționalelor 
raporturi prietenești de conlucrare multilaterală dintre cele două țări, partide 
și popoare constructoare ale socialismului

• Aport de seamă la statornicirea unui climat de înțelegere și colaborare 
in Balcani, in Europa și in intreaga lume

• însuflețite angajamente ale oamenilor muncii de a înfăptui politica internă 
și externă a partidului și statului, de a întimpina cu noi și însemnate realizări cea de-a 
40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și anti
imperialistă și cel de-al XIII-lea Congres ai partidului

mentul deplin la politica internă și externă a partidului și statului nostru, incredințindu-vâ totodată că vom urma luminosul dumneavoastră exemplu, flacără vie ce ne călăuzește pașii, acționind neabătut, cu spirit revoluționar, pentru înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.Trup din trupul străbunului popor român — se arată in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BOTO
ȘANI AL P.C.R. — botoșănenii trăiesc o profundă și vie satisfacție față de rezultatele deosebit de rodnice cu care s-a încheiat vizita de prietenie ce ați efectuat-o. ijnpreu- nă cu tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, in Republica Populară Bulgaria. înaltele însemne de prețuire și admirație ce v-au fost conferite, căldura cu care ați fost înconjurat de către poporul bulgar s-au constituit intr-o nouă și elocventă dovadă a remarcabilului prestigiu de care vă bucurați pretutindeni in lume. în același timp, sintem foarte bucuroși să putem aprecia că noua vizită întreprinsă a întărit și mai mult bazele conlucrării româno-bulgare pe multiple planuri și pe o îndelungată durată, ceea ce reprezintă un mare avantaj al ambelor țări și popoare, o contribuție de seamă la întărirea colaborării intre statele din Balcani, la asigurarea prieteniei și păcii in zonă, in Europa și in întreaga lume. Puternic animați de aceste rezultate, vă asigurăm și de această dată, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, traducind in viață indicațiile, orientările și sarcinile trasate Ia recenta plenară a C.C. al P.C.R. și la sesiunea Marii Adunări Naționale, botoșănenii sint ferm hotăriți să intim- pine cea de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă și Congresul al XIII-lea al partidului cu cele mai însemnate succese in muncă înregistrate vreodată în județul nostru.însuflețiți de înalte sentimente de patriotism, de stimă, aleasă prețuire și nemărginită recunoștință ce vi le poartă dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și apreciat fiu al poporului român, comuniștii, toți locuitorii meleagurilor brăilene — se spune în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRĂILA AL P.C.R. — vă adresează vii mulțumiri și își exprimă deplina lor satisfacție față de rezultatele strălucite ale vizitei de prietenie pe care ați efectuat-o, împreună cu mult stimata și prețuita tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria, țară vecină și prietenă — aceasta reprezentînd o nouă și elocventă afirmare a politicii externe clarvăzătoare, profund științifice pe care o promovați cu consecvență pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și conlucrare cu toate statele, pentru întărirea păcii in Balcani, in Europa și în intreaga lume. Cu inimile pline de bucurie și mindrie 

patriotică, fericiți că sintem contemporani cu dumneavoastră, oamenii muncii brăileni — tineri și virstnici, bărbați și femei — folosesc și acest prilej pentru a vă încredința, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, de sentimentele noastre de nețărmurită dragoste și profund devotament, de adeziune deplină față de tot ceea ce inițiați și întreprindeți in fruntea partidului și statului pe planul politicii interne și externe.Cu cele mai alese sentimente de dragoste și prețuire vă exprimăm, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul nostru, profunda recunoștință pentru rezultatele remarcabile care încuntțnează noul și fructuosul dialog româno- bulgar, Ia nivel înalt, in care se constituie recenta dumneavoastră vizită pe care ați întreprins-o, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în țara vecină și prietenă, Republica Populară Bulgaria — se relevă în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN CON
STANȚA AL P.C.R. Dăm o înaltă apreciere conținutului comunicatului comun șl al celorlalte documente semnate cu prilejul vizitei, care consemnează. in spiritul stimei, înțelegerii reciproce și prieteniei frățești tradiționale statornicite între popoarele și partidele noastre, căile și modalitățile practice de dezvoltare a cooperării și colaborării multilaterale româno-bulgare, acțiunile comune ce urmează a fi întreprinse pe 

baza respectării principiilor independenței, suveranității și neamestecului in treburile interne, pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă fără arme nucleare, a bunei vecinătăți, ințelegerii și colaborării fructuoase, pentru eliberarea Europei și a întregii omeniri de coșmarul unui război atomic, de povara mereu crescindă a cursei înarmărilor. Manifestările de aleasă stimă și considerație cu care ați fost întimpinat de-a lungul întregului itinerar al vizitei pe teritoriul Bulgariei prietene, cordialitatea și căldura cu care ați fost înconjurat reprezintă dovezi ale prestigiului de care se bucură România, politica • înțeleaptă și clarvăzătoare a partidului și statului nostru, al cărei promotor și făuritor sinteți dumneavoastră, .mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiu devotat al poporului român, care vă aduceți o contribuție de mare preț Ia îmbogățirea tezaurului teoriei și practicii revoluționare, a socialismului științific, personalitate de prim rang a vieții politice internaționale, luptător neobosit pentru triumful păcii și libertății popoarelor.Comuniștii, oamenii muncii din județul Galați, întocmai întregului popor român, au urmărit cu vie satisfacție și profundă mindrie patriotică rezultatele noii vizite de prietenie pe care ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria, expresie vie a tradiționalelor relații de bună-vecinătate și înțelegere care există între popoarele, partidele și țările noastre. Căldura cu care ați fost întimpinat pretutindeni pe pă- mintu! Republicii Populare Bulgaria, cuvintele de înaltă prețuire care v-au fost adresate sint expresia prestigiului deosebit de care vă bucurați pe plan internațional, ca promotor al păcii, ca luptător neobosit pe frontul afirmării idealurilor de libertate, suveranitate și independență, a aspirațiilor celor mai nobile ale omenirii — se menționează în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. Convorbirile purtate la nivelul cel mai înalt, hotăririle, pe termen lung, stabilite de comun acord, in consens cu dorința legitimă a celor două popoare de a făuri un climat exemplar de colaborare, cooperare și întrajutorare constructivă se constituie intr-un moment de importanță istorică în cronica relațiilor bilaterale,însuflețiți de .dragostea, stima și admirația fierbinte pe care v-o purtăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, hotăriți să facem totul pentru a ne exprima prin fapte revoluționare adeziunea fermă la politica internă și externă a partidului, ne angajăm și cu acest prilej să milităm neobosit pentru îndeplinirea marijor sarcini ce ne revin in acest an și în acest cincinal, întim- pinînd marea sărbătoare de la 23 August și Congresul al XIII-lea al partidului cu rezultate strălucite, pe măsura epocii luminoase care vă poartă numele.

Oamenii muncii de naționalitate maghiară din România, asemenea întregului popor român, își exprimă deplina satisfacție și adeziune față de rezultatele deosebit de rodnice ale vizitei de prietenie pe care ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Republica Populară Bulgaria. în manifestările entuziaste, însuflețite, de înaltă considerație cu care ați fost întîmpinați în toate momentele vizitei se regăsesc profunzimea și trăinicia bunelor relații, simțămintele de puternică prietenie dintre popoarele bulgar și român. înaltul prestigiu de care vă bucurați ca eminent militant al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Această nouă întilnire la nivel înalt, prin conținutul și semnificația înțelegerilor convenite se va înscrie ca un moment deosebit de important în bogata cronică a relațiilor tradiționale prietenești de peste veacuri a popoarelor român și bulgar. reprezentând o noua și valoroasă contribuție la amplificarea și a- dincirca raporturilor pe multiple planuri dintre cele două țări vecine, la dezvoltarea pe mai departe a relațiilor trainice dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, in interesul cauzei socialismului, păcii și progresului în lume — se menționează în telegrama 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE MA
GHIARA.

Sîntem pe deplin conștienți că această nouă vizită se înscrie in cronica amplă a colaborării dintre România și Bulgaria, ca un eveniment de mare însemnătate, ce marchează un moment important în dezvoltarea și aprofundarea relațiilor trainice de stnpsă prietenie dintre cele două partide, țări și popoare — se arată in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN HARGHITA AL 
F.C.R. Manifestările de înaltă stimă cu care ați fost întimpinat constituie o expresie a aprecierii spiritului permanent de inițiativă, rolului dinamic pe care țara noastră l-a jucat și îl joacă, sub impulsul hotărîtor al gîn- dirii și acțiunii politice ale dumneavoastră, proeminentă personalitate a lumii contemporane, in rezolvarea problemelor cardinale ale vieții internaționale. Avem convingerea fermă că dialogurile purtate la nivel înalt, ca și documentele semnate vor deschide largi perspective de conlucrare in folosul ambelor state, al cauzei generale a păcii și securității în Europa, în întreaga lume.Nutrind cele mai adinei sentimente patriotice, oamenii muncii harghi- teni dau o înaltă apreciere faptului că, Ia inițiativa dumneavoastră, pătrunsă de grija deosebită față de destinele întregii umanități, la sesiunea recentă a Marii Adunări Naționale, guvernul țării noastre a lansat o nouă și vibrantă chemare la acțiune pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru triumful păcii și rațiunii pe pămint. Exprimîndu-ne acordul deplin cu ideile cuprinse în apelul M.A.N. adresat Sovietului Suprem al U.R.S.S., Congresului S.U.A., parlamentelor din țările europene și Canada, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți cei care trăiesc și muncesc înfrățiți pe meleagurile harghitene vă vor urma neclintit in tot ceea ce întreprindeți pentru progresul și prosperitatea patriei noastre dragi, România socialistă, pentru îndeplinirea dezideratului spre care aspiră toți oamenii acestei planete, de a trăi intr-o lume a păcii, progresului și prieteniei.Apreciind în cel mai înalt grad convorbirile desfășurate, rezultatele politice și economice cu care s-a încheiat această vizită, modul strălucit în care ați dat expresie și de această dată aspirațiilor de pace și colaborare pe care poporul român le nutrește față de celelalte popoare ale lumii — se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R. - noi socotim vizita ca un moment semnificativ pentru dezvoltarea și adîncirea continuă a relațiilor prietenești româno-bulgare, la afirmarea în practică a principiilor care trebuie să guverneze raporturile dintre țările socialiste, transformarea Balcanilor într-o zonă liberă de arme nucleare, la întărirea securității, dezvoltarea încrederii, bunei vecinătăți și colaborării între statele balcanice. Ia statornicirea unui climat de înțelegere între toate statele lumii. Exprimîndu-ne și cu acest prilej adeziunea totală și atașamentul nețărmu

rit la politica internă și externă a partidului și statului nostru, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, intimpinind prin noi și vrednice fapte de muncă cea de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, precum și Congresul al XIII-lea al partidului, vom face totul pentru a realiza in cele mai bune condiții sarcinile de plan și angajamentele asumate în întrecerea socialistă pe anul 1934, ca și ale întregului cincinal.Asemenea întregului nostru popor, maramureșenii, in frunte cu comuniștii. au urmărit cu viu inte'res și vibrantă simțire patriotică prestigioasa dumneavoastră solie de pace și colaborare, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, pe pămintul Bulgariei vecine și prietene — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
MARAMUREȘ AL P.C.R. Prin rezultatele fructuoase, noul dialog la nivel înalt româno-bulgar înscrie o filă istorică în cronica tradiționalelor relații de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre in beneficiul reciproc, al cauzei socialismului și păcii în lume. Avem ferma convingere că prin înțelegerile convenite, documentele semnate, noua dumneavoastră misiune de pace și colaborare depășește prin semnificația ei cadrul relațiilor bilaterale, înscriindu-se • ca un eveniment de 

primă mărime al vieții politice mondiale, ca o contribuție remarcabilă la cauza păcii in Balcani, in Europa și in intreaga lume. Primirea deosebit de călduroasă care v-a. fost rezervată-exprimă incă o dată imensul prestigiu de care vă bucurați pe arena internațională, o pilduitoare apreciere a calităților dumneavoastră de conducător revoluționar, de patriot înflăcărat, de luptător neobosit pentru pacea și progresul întregii omeniri. Exprimindu-ne și cu acest prilej deplina adeziune Ia întreaga politică internă și externă a-, partidului și statului nostru, dăm glas deplinei satisfacții pentru rezultatele rodnice ale noului dialog româno- bulgar la nivelul cel mai înalt.în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE GERMANA se spune : Noua întilnire, devenită tradițională, dintre dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și tovarășul Todor Jivkov, convorbirile desfășurate într-o atmosferă de caldă prietenie, deplină încredere și stimă reciprocă, cit și înțelegerile convenite au marcât, ca de fiecare dată, un moment de cea mai mare însemnătate în dezvoltarea și întărirea continuă a relațiilor de prietenie, conferind dimensiuni tot mai ample și un conținut tot mai bogat raporturilor de colaborare fructuoasă, multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre.Manifestările deosebit de calde, sărbătorești cu care ați fost înconjurați în tot cursul vizitei sînt mărturii elocvente ale stimei, prestigiului și considerației de care vă bucurați, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ca proeminentă personalitate politică și de stat a lumii contemporane. Expri- mînd încă o dată deplina adeziune față de rezultatele vizitei, față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărirea fermă a oamenilor muncii de naționalitate germană din țara noastră de a-și aduce întreaga contribuție la înfăptuirea exemplară a sarcinilor eco- nomico-sociale pe acest an, a întregului cincinal.Toți cei care trăiesc și muncesc pe înfloritoarea vatră a Mehedințiului, asemenea întregului nostru popor, au urmărit, cu viu interes și legitimă mîndrie patriotică, vizita pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați întreprins-o în Republica Populară Bulgaria — vizită care se înscrie ca un moment de referință, cu deosebite semnificații, în cronica tradiționalelor relații de prietenie și colaborare dintre țările, partidele și popoarele noastre — se relevă în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
MEHEDINȚI AL P.C.R. Convorbirile fructuoase purtate în timpul vizitei, schimburile de păreri care au avut loc în probleme de interes comun și 

ale vieții politice internaționale, documentele semnate vor duce la dezvoltarea mai amplă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria și ilustrează, în chip magistral, că dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, militați ferm pentru idei și acțiuni generoase, de înalt umanism, menite să asigure un climat de pace și destindere care să permită lumii întregi să pășească într-o eră a demnității, dreptății și bunăstării generale, in care fiecare națiune să-și aducă partea sa inestimabilă de contribuție la îmbogățirea tezaurului de valori materiale și spirituale al umanității. Exprimindu-și deplina satisfacție și aprobare față de rezultatele deosebit de rodnice ale vizitei, dînd o înaltă apreciere întregii activități desfășurate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. în noua solie pe pămintul Republicii Populare Bulgaria, comuniștii, toți mehedințenii asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, că vor acționa cu intreaga răspundere, cu dăruire și spirit revoluționar pentru a transpune în viață sarcinile ce ne revin din acordurile stabilite.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. se arată : însuflețiți de cele mai profunde sentimente de mindrie patriotică, de stimă și admirație pen

tru prestigioasa dumneavoastră activitate de elaborare și înfăptuire a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, comuniștii,. toți locuitorii județului Neamț au urmărit cu viu interes și deplină aprobare desfășurarea noii vizite de prietenie pe care a-ți intreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Republica Populară Bulgaria, strălucită expresie a tradiționalelor relații de prietenie frățească existente între partidele și popoarele celor două țări vecine, a strînSei colaborări dintre statele noastre socialiste, situate în aceeași zonă a Europei. Atmosfera de caldă prietenie, de entuziasm și însuflețire care a caracterizat intreaga desfășurare a vizitei a ilustrat incă o dată și cu pregnanță inaltul prestigiu de care vă bucurați dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, eminent conducător al partidului și poporului nostru, strălucită personalitate a lumii contemporane, neobosit luptător pentru pace, înțelegere și colaborare în Balcani, în Europa și in intreaga lume. Vizita a prilejuit, de asemenea, manifestarea stimei și prețuirii deosebite de care se bucură tovarășa a- cademician doctor inginer Elena Ceaușescu, prestigios om politic și savant de renume mondial, pentru activitatea ce o desfășoară în slujba păcii și progresului in întreaga lume.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. se spune : Comuniștii, toți locuitorii străvechilor meleaguri ale Oltului dau glas, împreună cu întregul nostru partid și popor, celor mai alese sentimente de vie satisfacție, de profundă prețuire și recunoștință, de unanimă aprobare față de noua și strălucita misiune de prietenie și colaborare pe care ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe pămintul Bulgariei vecine și prietene, la invitația tovarășului Todor Jivkov. Vizitele pe care le-ați efectuat, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în localități și unități economice, întîlnirile și discuțiile pe care le-ați purtat cu acest prilej reprezintă o nouă contribuție de preț la dezvoltarea tradiționalelor legături prietenești dintre cele două partide comuniste, țări și popoare. Vă a- sigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți cei ce muncim și trăim în județul Olt, laolaltă cu țara întreagă, susținem cu întreaga ființă politica înțeleaptă, științifică, profund umanistă și clarvăzătoare pe care o promovați în fruntea partidului și statului, angajîndu-ne să facem totul, să nu precupețim nici un efort, pentru ca, răspunzând însuflețitoare- lor dumneavoastră chemări, să în- timpinăm mărețul jubileu al celor 40 de ani de libertate a patriei și Congresul al XIII-lea al partidului cu succese tot mai mari.Primirea călduroasă de care v-ați bucurat cu ocazia sosirii la Sofia, in orașele Botevgrad și Praveț, convorbirile oficiale purtate în cadrul 

recentului dialog, fiecare dintre momentele acestei noi întilniri la nivel înalt constituie mărturii elocvente ale stimei și prețuirii de care vă bucurați pe arena vieții internaționale, precum și grăitoare dovezi ale dorinței popoarelor român și bulgar de a întări continuu colaborarea multilaterală dintre cele două țări socialiste vecine și prietene — se arată in telegrama -adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN PRAHOVA 
AL P.C.R. Măsurile convenite cu acest prilej în vederea intensificării cooperării bilaterale pe multiple planuri, exprimarea voinței comune de a sluji neabătut cauza păcii și socialismului, a prieteniei și înțelegerii între toate popoarele lumii conferă noului dialog româno-bulgar atributele unui eveniment de maximă importanță în cronica tradiționalelor raporturi dintre partidele, țările și popoarele noastre, precum și in actualul context politic mondial. Ex- primindu-vă întreaga noastră gratitudine și recunoștință pentru activitatea neobosită pe care o desfășurați pe tărimul conlucrării reciproc avantajoase dintre țara noastră și celelalte țări ale lumii, salutăm din adincul inimilor rodnicul bilanț al vizitei efectuate in Republica Populară Bulgaria și vă adresăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri pentru tot ceea ce faceți spre binele națiunii române, in interesul bunei vecinătăți dintre state, al securității și independentei naționale, al păcii și colaborării fructuoase in Balcani, in Europa și in lumea întreagă.împreună cu întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii — români, germani, maghiari — se spune în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R., au urmărit, cu înaltă mindrie patriotică și deosebit interes, vizita oficială de prietenie efectuată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țara vecină și prietenă. Republica Populară Bulgaria, vizită ce a marcat o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea și întărirea tradiționalelor relații de prietenie și colaborare multilaterală dintre cele două țări și popoare. Noua Solie de , pace și prietenie a poporului nostru, pe care ați purtat-o și de această dată in Republica Pogulară Bulgaria, a pus pregnant în lumină strălucitul prestigiu de care vă bucurați pe toate meridianele, înaltele dumneavoastră calități de personalitate proeminentă a lumii contemporane, de cutezător și înțelept conducător, de consecvent luptător pentru independența și suveranitatea popoarelor, pentru pace și prietenie, pentru victoria socialismului și comunismului. Exprimindu-ne totala adeziune la politica, internă și externă a partidului și statului nostru, la remarcabilele rezultate cu care s-a încheiat această nouă vizită oficială de prietenie .în Republica Populară Bulgaria, vă rugăm să primiți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, sentimentele de adincă dragoste și aleasă recunoștință ale tuturor oamenilor muncii de pe aceste străvechi meleaguri românești, pentru înțelepciunea și clarviziunea cu care conduceți destinele patriei și poporului.Vizita efectuată pe pămîntul țării vecine și prietene — se relevă în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VRANCEA AL P.C.R. — a produs și în inimile noastre o profundă bucurie pentru primirea caldă, sărbătorească și onorurile ce v-au fost rezervate, pentru ambianța de sinceră ospitalitate și stimă reciprocă in care s-au desfășurat întîlnirile și convorbirile oficiale cu tovarășul Todor Jivkov. Vă sîntem profund recunoscători, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru amplificarea continuă a trainicelor legături tradiționale dintre partidele, țările și popoarele noastre, pentru dimensiunile noi și dezvoltarea tot mai amplă pe care o vor cunoaște în viitor colaborarea și conlucrarea bilaterală in construcția unor obiective economice, in dezvoltarea schimburilor comerciale, pe tărimul științei, culturii și artei, în alte sfere de activitate între România și Bulgaria. Vă încredințăm că acordurile și înțelegerile stabilite ne vor mobiliza și pe noi, cei care trăim și muncim in Vrancea, in realizarea sarcinilor ce decurg din acestea, vor determina o angajare și mai puternică pentru înfăptuirea obiectivelor ce ne revin pe acest an, pe întregul cincinal, contribuind astfel tot mai mult la materializarea în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, la edificarea multilaterală a patriei, la înălțarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.Comuniștii, toți oamenii muncii din marea ÎNTREPRINDERE BUCU- 
REȘTEANA „23 AUGUST" își exprimă, alături de întregul popor, cele mai alese sentimente de satisfacție față de rezultatele deosebit de fructuoase ale noului dialog la nivel inalt româno-bulgar. într-o deplină aprobare și profundă satisfacție față de rezultatele vizitei dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea noastră își reafirmă puternic angajamentul lor de a înfăptui neabătut obiectivele Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, realizînd integral planul pe anul 1984 și pe întregul cincinal, precum și angajamentele asumate în întrecerea socialistă dedicate celor două evenimente de o deosebită importanță în viata politică și socială a patriei, a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 șl Congresul al XIII-lea al partidului.
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Un moment important al luptei partidului 
pentru libertate și dreptate socială, 

pentru izbînda idealurilor revoluționare
Se împlinesc, în acest început de aprilie, 46 de ani de la un moment de seamă al istoriei luptei eroice a partidului — cucerirea regimului politic in închisori pentru deținuți! comuniști și antifasciști. Evocind acest important moment istoric, aducem un omagiu comuniștilor, patrioților luminați care au cutezat să viseze făurirea în România a unei societăți a dreptății și demnității,. într-o vreme cînd exprimarea unor astfel de visuri atrăgea aspre pedepse. Aducem un omagiu tuturor celor ' care, sub stindardul partidului comunist, au învățat să acționeze:, să lupte pentru ca visul lor de libertate, de dreptate socială să devină faptă....Erau ani grei, anii ascensiunii fascismului în lume. România era și ea amenințată de fascism, de spectrul ideologiei groazei, al disprețului față de drepturile fundamentale ale omului, față de valorile culturale. Aflat in adîncă ilegalitate, dar iden- tifieîndu-se pe deplin cu un mod de acțiune integral activ, integral angajat, integral legat de cele mai înălțătoare idealuri și aspirații ale țării, ale poporului, partidul s-a ridicat în apărarea independenței naționale, împotriva fascismului și a războiului.Sînt numeroase manifestările de răsunet inspirate și conduse de partidul comunist, care pun in lumină împotrivirea poporului român față de fascism, lupta sa pentru apărarea independenței și libertății patriei. Desigur, partidele burgheze, cu deosebire cercurile de dreapta din țara noastră, pe de o parte împinse de propriile lor interese economice și politice, pe de altă parte nutrind ură și teamă față de comuniști, pentru faptul că lupta lor dobindea un tot mai larg ecou în mase, i-au supus unei prigoane acerbe. Scopul era clar : diminuarea forței partidului, Izolarea lui de mase. Statul bur- ghezo-moșieresc, organele lui de represiune — siguranța, jandarmeria, justiția — au recurs deseori la provocări și înscenări, au folosit cele mai odioase metode pentru a izola după gratii pe cei ce se încumetau să rostească răspicat adevărul, ris- cîndu-și libertatea și chiar viața.In acei ani ai ascensiunii fascismului in lume, cînd în România cercurile reacționare, împotriva intereselor națiunii și a voinței poporului, pregăteau instaurarea dictaturii fasciste, nenumărați comuniști, ne- numărați militanți pentru adevăr și dreptate au fost prigoniți, arestați, schingiuîți, condamnați la ani grei de temniță. La Doftana și în alte închisori au fost supuși unui regim de crîncenă încarcerare numeroși militanți de frunte ai partidului comunist.O dovadă elocventă a prigoanei la care erau supuși comuniștii, a faptului că cercurile reacționare din țara noastră nu se dădeau. în lături de la. cele mai drastice măsuri pentru a înăbuși lupta clasei muncitoare o cofiștituie și desfășurarea. .proce-4 sulul “de la Brașov; din ăhtil1936*,'in.-.- tentat unui grup de tineri revoluționari, proces ce a arătat chipul odios al justiției burgheze. Așa cum este cunoscut, cu acest prilej un exemplu de curaj și de demnitate comunistă l-a oferit tînărul revoluționar Nicolae Ceaușescu, căruia i-a fost încredințat rolul principal în orientarea politică a procesului, în transformarea Iui într-o tribună de luptă revoluționară,, antifascistă. Datorită atît activității revoluționare desfășurate în rândurile Uniunii Tineretului Comunist, cît și dirzeniei de care a dat dovadă în fața completului de judecată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întemnițat, împreună cu alți tovarăși de luptă, la Doftana. Ziarul „Arena" scria că 

„tînărul Nicolae Ceaușescu va intilni 
in ocnele tării noastre peste 1 500 de 
deținuți politici comuniști și anti
fasciști împreună cu care, cu ani 
in urmă, și-a luat sarcina de a lu
mina poporul".Documentele vremii înfățișează Doftana ca fiind veriga de bază a unul cumplit mecanism represiv.

Doftana nu era un simplu loc de detenție, ci un mijloc de luptă anticomunistă, o „mașină" destinată să înfricoșeze, să înfrângă rezistența fizică și morală a comuniștilor. Un „scenariu" compus cu cinism și răutate, din care nu lipseau nici lanțurile grele, nici frigul și igrasia, nici rațiile. de înfometare, nici celulele „H“, avea menirea să-i determine pe comuniști să renunțe la luptă. Rezultatul a fost însă cu totul altul. Departe de a-i speria, de a le_ infringe rezistența, regimul aspru din închisori i-a călit, a contribuit la pregătirea lor pentru marile bătălii politice în care partidul comunist se angajase ca reprezentant al celor mai legitime interese și năzuințe ale poporului român. Ziarul „Scinteia" ■ în iulie 1936 scria in acest sens : 
„Capitaliștii din România au călcat 
in picioare înseși legile burgheze și 
își închipuie că prin astfel de mă
suri vor înspălminta Partidul Comu
nist Român și vor îngrădi autoritatea 
ere scinda ti partidului în mase. Ei se 
înșeală. Partidul merge înainte pe 
drumul lut de luptă".'VS rîndul său, ziarul „Tineretul socialist" preciza că 
„loviturile 'nu slăbesc, ci întăresc

46 de ani de la cucerirea 
regimului politic în închi
sori pentru deținuții comu

niști și antifasciști

partidul comunist și-l înrădăcinează 
și mai mult in simpatia, “maselor".Miiitanții comuniști și antifasciști din închisori nu erau singuri. Alături de ei se afla întregul partid, în sprijinul lor, la îndemnul partidului, se ridicau glasurile conștiințelor lucide ale țării. Acolo, la Doftana, de unde. deținuții comuniști și antifasciști priveau „printre gratii 
de fier, departe, in zare, un petec 
de cer", răzbăteau încurajările muncitorimii din România : „Sintem ală
turi de voi !“ erau cuvinte calde care îmbărbătau, care întăreau moralul. „Zidurile-închisorii-ne- despart,- 
insă moralicește noi sintem toți îm
preună" — Se arăta într-o scrisoare a muncitorilor de la uzinele „Le- maître" către tovarășii lor închiși la Doftana. Peste ani, cu prilejul unei vizite de lucru în județul Prahova, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, avea să evoce in cuvinte emoționante aceste impresionante momente ale solidarității muncitorești : „Ca unul 
care am stat cîțiva ani la Doftana, 
îmi amintesc de sprijinul pe care 
noi, deținuții comuniști, I-am simțit 
întotdeauna din partea muncitorilor 
și a cetățenilor din Cimpina, așa 
cum l-am simțit din partea întregii 
clase muncitoare și a tuturor forțe
lor democratice, progresiste din 

^România". 1.** împotriva regimului -represiv :din* închisori au protestat cei mai de seamă cărturari al țării. „Ce vină au 
ei decit că au înțeles să lupte pen
tru pacea lumii, pentru libertatea 
amenințată de fasciști, pentru ridica
rea nivelului de trai al maselor 
largi ?“. întrebare zguduitoare,. pornită din conștiința unuia, dintre scriitorii ce și-au înțeles bine epoca și s-au ridicat la lupta îțipotriva a tot ceea ce o înnegura, Alexandru Sahia, întrebare care nu a rămas fără ecou. Nenumărate alte voci s-au ridicat în apărarea deținuților politici de la Doftana și din. alte închisori. „Ridicăm cel mai energic 
protest in fața opiniei publice, ce- 
rind o imediată remediere a unei 
stări de lucruri care constituie o 
rușine pentru țară. Să înceteze 
imediat acest regim barbar și inchi
zitorial !" Protestul, Semnat de 83 de avocați, scriitori, publiciști, între care Tudor Arghez'i, N.D. Cocea, Victor Ion Popa, a avut un răsunet puternic și un efect mobilizator asupra altor conștiințe,Dincolo de zidurile Doftanei, co

muniștii și antifasciștii închiși nu așteptau în liniște ca tovarășii lor de afară să obțină pentru ei un. alt regim de detenție. Acolo, la Doftana, ca și in alte închisori, comuniștii și antifasciștii continuau să lupte. în- tr-un raport al comandamentului lagărului către Direcția Generală a Penitenciarelor se arată : „Se țin zil
nic conferințe și se fac discuții asu
pra problemelor politice". Și alte documente de arhivă, între care numeroase rapoarte întocmite ca urmare a perchezițiilor făcute in celule, arătă că. la Doftana pătrundeau cărți revoluționare, caiete, creioane, că se desfășura o Vie activitate politică.La Doftană, în lupta dîfză a comuniștilor întemnițați aici, împotriva represiunilor o atitudine curajoasă, dîrză a manifestat tovarășul Nicolae Ceaușescu. Fiind secretarul organizației de partid din secția „G", in care era încarcerat, a inițiat o serie de acțiuni împotriva bătăii, maltratărilor, a regimului de izolare celulară, a organizat „coruri de protest colectiv". Pentru „îndrăzneala" de ă se ridica împotriva „ordinii" din închisoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost deseori „sancționat exemplar", făcind cunoștință inclusiv cu regimul de detenție dip secția ,,H“, despre care militantul socialist M.Q, Bujor arată, în memoriile sale, că 
„cei închiși stau acolo, in celule, pe 
cimentul gol, in întuneric, răbdind 
foamea, setea, frigul, lanțurile, bă
taia, sudalma".Bătălia comuniștilor pentru cucerirea regimului politic din închisori, avind ca obiective principale respectarea demnității deținuților politici, posibilități, de informare, drept de comunicare cu rudele și cu prietenii, asigurarea unor condiții diferite față de deținuții de drept comun, a fost aprigă. Partidul a învihs. Regimul politic la Doftana a fost instituit în aprilie 1938, atestînd trăinicia legăturii partidului cu masele, forța de neînfrînt a comuniștilor. Situația s-a schimbat in toate închisorile din România.Au trecut anii. Au avut loc evenimentele istorice de la 23 August 1944. Viata noastră s-a înnoit apoi radical. Realitățile tării sint acum cu totul Straie.- Dăr evenimentele, faptele de eroism, de curaj revoluționar ale înaintașilor, cum au fost și cele prilejuite de lupta partidului, a comuniștilor pentru regim politic la Doftana și. în celelalte închisori, vor . rămîrie mereu întipărite în istoria trăită a partidului, a patriei, ca mărturie a eroismului celor mai înaintați fii. ai clasei muncitoare, ai poporului român — comuniștii.Azi,. în România socialistă, ideile, idealurile pentru care au luptat, in anii grei ai ilegalității, comuniștii, cărora le-au dedicat cei mai frumoși ani ai vieții, ținîndu-le trează speranța într-un viitor luminos, viitorul comunist, se înfăptuiesc, prin munca, întregului nostru popor.Azi,. in acest an in care sărbătorim patru decenii de la înfăptuirea •mar relui act' istoric de demnitate. națională de la 23 August 1944, în acest an în care oamenii muncii de Ia orașe și sate întîmpină cu noi și mărețe fapte de muncă cel de-al XÎII-lea Congres, patria noastră socialistă se înfățișează așa cum au visat-o înaintașii, avind un destin luminos, un popor demn,, strîns unit in jurul partidului, al iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu — patriotul revoluționar care și în bătălia pentru cucerirea regimului politic în închisori și-a ilustrat, așa cum arată mărturiile vremii, excepționalele sale calități politice și organizatorice.Evocind, azi, o pagină memorabilă a istoriei de luptă a partidului, a comuniștilor, întregul nostru popor aduce tin cald omagiu luptei eroice din anii' ilegalității, așezind cu temeinicie faptele construcției socialiste, munca pentru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român drept înalta cinstire și prețuire a înaintașilor.

Adrian VASILESCU

CRAIOVA - CETATE A MUNCII
(Urmare din pag. I)tehnice românești a crescut pe temeliile unor ateliere care în anii de după război fabricau roabe si vagoneți pentru primele șantiere naționale ale tineretului de la Bumbești-Eivezeni, Agnita-Botorca. Salva-Vi- șeu. A urmat o nouă treaptă în destinul acestora : fabricarea locomotivelor de mină, a tramvaielor pentru București. în prezent, „E- lectroputere" realizează 82 
la sută din producția de locomotive diesel-electrice și electrice pentru liniile magistrale. 99 Ia sută din cea de transformatoare și auto- transformatoare a tării, contribuie la echiparea de centrale electrice, produsele sale ajungînd în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii.Pe această platformă industrială, în urma indica
țiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitelor de lucru fă
cute în municipiul Craiova, 
au fost amplasate între
prinderea de tractoare și 
mașini agricole, combina
tul de utilaj greu, între
prinderea de autoturisme 
de mic litraj „Oltcit". Era firesc deci ca și dezvoltarea urbanistică din parteă asta de oraș să țină pasul, ba chiar să premeargă marelui avînt al industriei.Sarcinile puse în fața acestor tinere unități au fost deosebit de importante și mobilizatoare dacă avem în vedere ce reprezintă trecerea de la fabricarea unor mașini agricole relativ simple la producția de tractoare multifuncționale. Dar ingeniozitatea, pasiunea și mai cu seamă hotărirea celor ce lucrează în aceste unități de a înfăptui exemplar sarcinile puse în față de partid, de secretarul său general, și-au spus cuvîntul. La 14 aprilie 1977 cobora de pe benzile de montai primul lot de tractoare de 180 cai putere. La 
2 iulie 1978 încep să producă primele capacități la combinatul de utilaj greu.

Gama produselor se diversifică. din mers. Din Craiova pornesc tractoare de înălță performantă spre tîrguri internaționale unde sînt premiate. Din Craiova sînt expediate spre .alte orașe ale țării, unde se dezvoltă industria, mașini- unelte de mare productivitate, capabile să influențeze hotărîtor creșterea e- ficienței muncii, factor de bază în dinamica dezvoltării noastre economice.„încă de lâ început, de cînd secretarul general al partidului ne-a cerut să fabricăm tractoare la Craiova — ne spune Ion An- ghel, tînărul inginer-șef al întreprinderii de tractoare și rrțașini agricole — am trăit sentimentul dă încrederea ce ni s-a acordat va fi onorată cu răspundere muncitorească. Și, iată, faptele ârată că harnicul nostru colectiv știe să-si respecte cuvîntul dat în fața ceiui mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu". Asemenea cuvinte izvorite din inimă, generate de încrederea în forțele proprii, de optimism robust se rostesc și sînt întărite de fapte pretutindeni in noile zone ale industriei craiovene, rezultat al politicii științifice a partidului de dezvoltare echilibrată, armonioasă a tuturor localităților patriei. Ele exprimg dragostea și recunoștința față de partid, față de secretarul său general, ho- tărîrea muncitorimii oltene de a întîmpină cu noi și rodnice înfăptuiri măreața aniversare din August, cel de-al XÎII-lea Congres al partidului....E primăvară, străbat străzile si bulevardele Cra- iovei, aștept să văd orelun- gindu-se dintr-o grădină o ramură cu flori de măr și mă gîndesc la cineaștii care doresc să reconstituie un colt al Craiovei de odinioară. Grea misiune ! Dacă ei ar fi avut la înde- mînă măcar „potcoava" de la gară, altfel ar fi stat lucrurile... „Potcoava" a fost

o așa-zisă piață din spatele gării, înnegrită de fumul țîșnit din Coșurile locomotivelor cu aburi; De ea își amintesc numai craiovenii mai în virstă. Locul semăna într-adevăr cu o potcoavă ; se zice că pe marginea lui se înșiruiau circiumi și dughene, cu mult mai numeroase decît găurile pentru caiele ale unei potcoave. Moderna poartă feroviară de azi a Craiovei. spațioasă, cu săli Scăldate de lumina soarelui, are de astă dată o piață pe măsură, flancată de blocuri cu multe etaje și partere prevăzute cu spatii comerciale. Din mijlocul Pieței Gării privirea descoperă imaginea impresionantă a cartierului Brazda lui Novac, unde locuiesc 33 000 de oameni....La pas ptin Craiova, în aceste zile de primăvară, care s-a cam lăsat așteptată. Pe Bulevardul 1 Mai, macaralele-turn poartă panouri prefabricate spre punctele unde se fac montaje la blocurile aflate în construcție. Nu cu mult timp in urmă, la etajul unsprezece al blocului „D 4a“ am stat de vorbă cu șeful de lot Dumitru Fieruț, cu maistrul de finisaj Constantin Marin, cu. inginerul Constantin Brân- zan. Am consemnat atunci cît.eva inițiative de mare interes privind îmbunătățirea lucrărilor de finisai, economisirea de materiale și energie electrică. Acum, blocul este locuit. Dar unde or fi, oare, constructorii 7 De bună seamă pe alt șantier. In Craiova Continuă să se construiască intens. Pînă acum s-au înălțat peste 2 000 de blocuri. Numărul aparta
mentelor construite in ul
timele patru decenii a 
ajuns la 57 000. Dintre a- 
cestca, 47 000 au fost date 
în folosință după ccl de-al 
IX-lea Congres al parti
dului.Tot pe Bulevardul 1 Mai se detașează, prin monumentalitatea sa în ansam

blul arhitectonic înconjurător, spitalul clinic cu 1 626 de locuri. Atrage, de asemenea, atenția soluția proiectanților, care au cuplat acest palat al sănătății cu Facultatea de medicină, oferind astfel condiții excelente studenților pentru programele de practică. Clădirea facultății de aici, Ca și a celei de electrotehnică. amplasată chiar pe platforma industrială din estul orașului, ne îndreaptă gîndul spre Craiova important centru universitar al tării — creație a anilor socialismului. în anul 1948 lua ființă in Bănie Institutul agronomic, prima unitate, de învăță- mînt superior. Universita
tea craioveană, unul dintre 
visurile revoluționarilor pa
șoptiști, are drept act de 
naștere un an cu o puter
nică rezonanță in istoria 
prezentului socialist : anul 
1965. Ctitorul ei este tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Universitatea s-a dezvoltat de atunci continuu și are astăzi 8 facultăți, în care se pregătesc cadre pentru 23 de specialități.Paiatul Teatrului Național este socotit o bijuterie a noii arhitecturi, așa cum. la fîndul ei, noua zonă centrală inaugurată în mai 1981 reprezintă o strălucită performantă a proiec- tantilor și constructorilor craioveni, care au reușit să armonizeze construcțiile de aici intr-un ansamblu original. Și tot In zona centrală a început să prindă contur Piața Revotutiei. Macaralele-turn au revenit în centrul Orașului, proce- • sul rapid al încă unei edificări de proporții se petrece chiar sub privirile crăfovenilor. Sint, toate 
acestea, ctitoriile „Enocii 
Ceausescu". în toți acești 
ani de intense edificări, 
secretarul general a! parti
dului a făcut numeroase 
vizite de lucru în munici
piul Craiova, orientind la 
fața locului desfășurarea 
amplului proces de con
strucție șj modernizare.

începînd de azi: Se majorează retribuțiile

Așa cum s-a subliniat la recenta plenară a C.C. ai P.C.R., în timp ce pe plan mondial viața eco- nomico-socială este puternic marcată de recesiune, și șomaj, realizările obținute în economia românească au permis ca, în țara noastră, să se treacă la majorarea retribuției și înfăptuirea altor măsuri de ridicare a nivelului de trai al poporului. Aceasta este o nouă dovadă a capacității economiei noastre socialiste de a depăși greutățile crizei mondiale, o ilus
trare elocventă a preocupării con
stante a partidului nostru, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea 
bunăstării oamenilor muncii.în legătură cu modul de aplicare în transporturi și telecomunicații a Decretului Consiliului de Stat pentru majorarea retribuției personalului muncitor, ăm. solicitat amănunte și precizări tovarășului ing. 
CRISTEA ȚI CU, director in Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor.— Majorarea care se aplică începînd de azi,. 1 aprilie, privește peste 400 000 de oameni ai muncii din unitățile ministerului nostru — ne-a. spus la început interlocutorul, în privința retribuției tarifare, majorarea este diferențiată — in medie de 5,5 la sută pentru muncitori și de 5 la sută pentru personalul operativ, tehnic-productiv și de administrație. Ca urmare a importanței deosebite a unor meserii și a condițiilor specifice in care se desfășoară, Decretul Consiliului de Stat stabilește pentru anumite categorii de personal creșteri superioare mediei pe economie. Astfel, conducătorii autobasculantelor de. 50 tone și mal mari vor avea o retribuție tarifară superioară cu 5 la sută față de cele utilizate pentru șoferii care conduc autobasculantele din grupa VII de autovehicule. De asemenea, conducătorii tractoarelor rutiere de 100—149 cai putere vor avea o retribuție tarifară mai mare cu 5 la sută, iar conducătorii tractoarelor rutiere de 150 cai putere și mai mari vor avea o retribuție tarifară cu 10 la

sută superioară față de retribuțiile utilizate pentru conducătorii trac- • țoarelor rutiere de 60—99 cai putere. Cit privește personalul navigant îmbarcat pe navele de 150 000 t.d.w. și mai mări, acesta va avea retribuții tarifare superioare cu o clasă de retribuire față de cele utilizate la grupa VI de nave — in cazul personalului brevetat și Cu 5 la sută mai mari față de cele stabilite pe grupe de funcții, in căzut personalului n.ebrevetat.
— Vă rugăm să detaliați pe fie

care donieniu de activitate, preci- 
zînd, mai întii, care sînt sporurile 
de. retribuții .de care vor. beneficia 
oamenii muncii din transporturile 
pe calea ferată?' — în cadrul majorării generale, personalul muncitor din rețeaua 
de căi ferate va beneficia de creșteri de retribuții în funcție de categoria și treapta de încadrare ori de clasa de retribuire. Avind in vedere nivelurile minime și maxime de încadrare ale fiecărei categorii de personal, sporurile de retribuții tarifare lunare de care se beneficiază Începînd de azi, 1 aprilie, sint cuprinse intre următoarele limite.: mecanici de locomotivă — 113 — 210. lei : electromecanici SCB— 139 — 166 lei Operatori decirculație la mișcare — 130 — 210 lei ; impiegați de mișcare — 115— 180 lei ; revizori de locomotivă- . automotoare — 130controlori de bilete -Iei ; casieri căi ferate lei ; muricltori nai ■ operativ vagoane, acari, întreținere a tori și șefi de 154 Iei ș.â.m.d.

—■Care vor

nicații (poștă — telegrafie — telefonie — radio) se majorează cu următoarele sume, care reprezintă sporul cuprins intre limitele minime și maxime ale fiecărei funcții (diferențiat pe clase de retribuire): factori poștali — 80 — 100 lei ; ca.rtâtori —. 85 — 105 lei ; oflciahți, telegrafiști, casieri oficiu — 90 — 115 lei ; telefoniști — 80 — 115lei ; radiotelegrafist! — 106 — 120 lei : diriginți de oficiu — 100 — 150 lei.

— De ce alte majorări de venituri 
va beneficia personalul muncitor 
din transporturi și telecomunicații?— Odată cu majorarea de la 1 aprilie a retribuției tarifare, personalul muncitor din transporturi, telecomunicații și din unitățile industriale subordonate M.T.Tc. va beneficia și de majorarea cotelor sporului de vechime pentru activitate neîntreruptă în aceeași unitate, după cum urmează :

Cotele sporului de vechime

Tranșele 
de vechime

Personatul operativ și mecani
cii de locomotivă din unitățile 
de exploatare a căilor ferate 
subordonate M.T.Tc., a căror 
activitate este direct legată de 
siguranța circulației, docherii și 
conducsltorii de utilaje portuare 

și operatorii la dană

Celelalte categorii de 
personal din transpor
turi și telecomunicații

Pină la
1 aprilie

De la 
I aprilie

Pină Ia 
1 aprilie

De Ia
1 aprilie

1— 3 ani 3% 4%
3— 5 ani 3% 5% 3%
5—10 ani• 5% 8% 3% 6%10—15 ani ■ 7". 11% 5% ' 9%15—20 ani ■ 9% 14% 7% 12%Peste 20 ani . 12% 18% 10% 15%

— 190 lei ;• 110 — 130- 100 — 120 calificați și perso-(lăcătuși de revizie frinari, meseriași de căii ferate, conduc- tfen etc.) — 94 —
____ , ... fi retribuțiile tari

fare majorate ale personalului 
. muncitor din activitatea de trans
porturi auto ?— Și personalul muncitor din activitatea de transporturi auto va beneficia de majorări ale retribuției tarifâre lunare diferențiate pe Categorii și trepte de încadrare ori pe clase de retribuire. Comparativ cu retribuțiile de pînă acum, retribuțiile majorate de ia 1 aprilie vor 
fi următoarele :

Oamenii muncii din transporturi și telecomunicații vor continua să beneficieze de alocații de stat pentru copii și compensații pentru majorările de prețuri potrivit Decretelor Consiliului de Stat nr. 46 și 240 din 1982, chiar, dacă se depășesc — prin majorarea retribuțiilor tarifare de la 1 aprilie a.c. — plafoanele stabilite de lege. Lucrătorii din transporturi și telecomunicații vor conți-, nua să beneficieze și de alte drepturi bănești sub formă .de

adaos de acord, participare la realizarea producției, a beneficiilor și la. impărțirea beneficiilor, premii pentru realizări deosebite, premii pentru economii de materii prime* și materiale, sporuri pentru ■ munca de noapte și condiții deosebite de" lucrit, precum și alte categorii de venituri. Iată, în continuare, cîteva exemple privind creșterea veniturilor oamenilor muncii din transporturi și telecomunicații :
MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

care conduce locomotive electrice din grupa I, clasa de calificare I, 
treapta III, cu o vechime neîntreruptă in aceeași unitate de peste 20 de ani

— în lei —

Categoria de venituri Pînă la
1 aprilie

De Ia Sporul
1 aprilie de venituri

I

r tarifare
190
264

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

3 840
461 (12%)

în lei

Categoria de personal
Pipăia 1 aprilie De la 1 aprilie TOTAL 4 301 4 755 454

Șoferi 1714—3 131 1 808—3 294 ȘOFERȘefi coloană auto 2 180—3 050 2 290—3 200
Șefi autobază 2 560--5 110 2 690—5 370 care conduce autovehicule din grupa VII, nivelul de retribuire A,
Șefi garaj 1 880—3 350 1 980—3 520 categoria 1, treapta II, cu o vechime neîntreruptă in aceeași unitateImpiegați auto 1 825—2 380 1 920—2 500 de peste 20 de ani
Casieri 1 720—2 310 1810—2 425
Muncitori necalificați 1 469—1 765 1 554—1 857 — in Iei —

Categoria de venituri Pînă Ia
1 aprilie

De Ia Sporul
1 aprilie de venituri•) Plafoanele cuprind, retribuțiile minime, și maxime ale fiecărei cate

gorii de personal, diferențiate pe categorii și trepte de încadrare, pe 
clase de retribuire.

— In ce măsură cresc retribuțiile macF,și alți lucrători pe nave, de utilaje: din porturi .Iei • scafandri — 101 — 231 Ici fc opc.ratori 1ă dană . 3"
, — De ce majorări de retribuții 

-vor beneficia începînd de la 1 apri
lie oamenii muncii din transpor
turile aeriene ?— Majorările de retribuție fele personalului muncitor din trans
porturile aeriene sînt, de asemenea, diferențiate pe categorii și trepte de încadrare, ori pe clase* de retribuire. Față de retribuțiile de pină la . 1 .'aprilie, noile retribuții tarifare majorate vor fi următoarele : *

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

2 876
288 (10%)

3 030
455 (15%)

154
167

personalului muncitor din activi- 92—116 lei ; docheri și conducători TOTAL - i.'.ar ;'.* 
' tâteă de transporturi navale ? de utilaje din porturi — 89 — 143 ‘ \— .în-funcție de nivelurile minime , și maxime de încadrare, diferențiate pe categorii și trepte de încadrare, ori pe clase de retribuire, personalul muncitor din transpor

turile navale va beneficia începînd de azi de următoarele sporuri lunare de retribuții tarifare : comandanți de navă — 115 —• 280 lei ; șefi mecanici de riăvă — 115— 260 lei ; ofițeri de-nayă — 100— 220 lei ; șefi de echipaj de navă — 95 — 140 . lei;; piloți de navă — 115 —... 216 del.;. .marihari, timonieri, motorlști, fochiștî, cir-l i

Categoria de personal

Piloți comandanți 
Copiloți
Mecanici navigant! 
Însoțitori de bord 
Operatori \radar 
Controlori ) trafic 
Piloți de încercare

3 485 3213164

90 . tsoăfel’'? ! ' ;! MARINAR ...
din grupa 5 de funcții, treapta II, cu o vechime neîntreruptă în aceeași 

unitate de peste 20 de ani

in lei4-..... »t. .............

Plafoanele retribuțiilor tarifare *)

Pînă la 1 aprilie De la 1 aprilie
2 470—4 670
2 310—3 840
2 060—3 350
1 940—2 380
2 180—3 200
1 940—3 050
3 670—5 870

2 590—4 900
2 425-4 030
2160—3 520
2 040—2 500 

/ 2 290—3 360
2 040—3 200
3 850—6 160

•) Plafoanele cuprind retribuțiile minime și mâJtlme ale fiecărei cate
gorii de personal, diferențiate pe clase de retribuire.

— De ce sporuri de retribuții 
vof beneficia lucrătorii din dome
niul telecomunicațiilor ?

—■ Începînd de azi, 1 aprilie, retribuțiile tarifare ale oamenilor muncii din sectorul de telecomu-

ihivs

— in lei —

Categoria de venituri Pînă Ia
1 aprilie

De Ia
1 aprilie

Sporul 
de venituri

Retribuția tarifată 2 081 2190 109
Sporul de vechime 208 (10%) 329 (15%) 121

TOTAL 2 289 2 519 230

FACTOR POȘTAL
nivelul ! de încadrare, gradația 5, cu o vechime neîntreruptă în aceeași 

unitate de peste 20 de ani
— in lei —

Categoria de venituri

Retribuția tarifară
■ Sporul de vechime

TOTAL

Pină la
1 aprilie

De la Sporul
1 aprilie de venituri

100
112

2134în toate exemplele de mai sus, la sporul de venituri calculat se adaugă sumele ce pot fl încasate sub formă de adaos de acord — in Cazul depășirii sarcinilor de plan. Evident, in cazul nerealizării aces-
2 346 212tor sarcini, veniturile se diminuează cu procentul de nereâlizare, procent care se aplică asupra retribuției tarifare.

Grupaj realizat de
Mihai IONESCU

PRIMĂ VARA A SOSIT — e timpul să se desfușoure

umple acțiuni cetățenești de înfrumusețare a localitățilorZilele acestei săptămîni au fost, in sfirșit, adevărate zile de primăvară. E perioada ce trebuie folosită din plin pentru a recupera și la lucrările de întreținere și curățenie a localităților răminerile in urmă datorate in bună parte iernii prelungite.Capitala — ca primul oraș al țării — are obligații sporite pe această linie. E adevărat, unele Începuturi privind lucrările de primăvară — de curățenie și întreținere ă străzilor și cartierelor Bucureștiului — s-au făcut in aceste zile, dar...Raidul nostru a cuprins sectoarele 2, 4 și 6 ale Capitalei. Aici, ca pretutindeni in oraș, s-ă construit mult în ultimii ani. Și continuă să se construiască mult șl frumos. Ritmul intens al construcțiilor de locuințe se cere insă dublat de un înalt spirit gospodăresc din partea cetățenilor și a edililor, pentru ca zestrea urbanistică să fie cît mai bine îngrijită, cit mai bine întreținută. Și, trebuie spus, pe parcursul raidului am intîlnit numeroase exemple pozitive, care dovedesc că Oamenii harnici nu așteaptă îndemnuri speciale pentru a pune mina pe greblă sau lopată, pentru a face curățenie in curte sau în jurul blocului, pe strada pe care locuiesc. Să concretizăm. în cartierul „Tineretului" din sectorul' 4, spațiile dintre blocuri le-am găsit greblate, copacii curățați de crengi, trandafirii tunși. Cuvinte frumoase se pot spune și despre o bună parte din străzile și bulevardele sectoarelor 2 și 6 — Curate, bine întreținute, Incit cu greu ai putea găsi pe trotuare și pe carosabil gropi, denivelări, porțiuni neplantate cu pomi.în contrast, am intîlnit du puține artere de circulație, cu gropi și spărturi, numeroase blocuri cu aleile și spațiile verzi din jur neîngrijite, necurățate, curți ale căror garduri sint nereparate și nevopsite. Sînt manifestări ale unui spirit civic și gospodăresc in suferință. Cum se explică aceste diferențe de atitudine civică și finalitate practică pe terenul activităților edilitare ?Redăm mai întii citeva opinii ale cetățenilor..

— OmUl harnic nu așteaptă niciodată vremea ideală pentru a începe curățenia în gospodărie — ne spune 
Stan Dumitru, din str. Boccaccio nf. 79, sectorul 4. Folosind „ferestrele" de timp bun care au fost in februarie și in această lună, am terminat greblarea curții și curățatul copacilor. Acum, cînd pămintul se zvintă, trec la săpatul terenului. Ca mine au procedat și vecinii.în cartierul „Tineretului" stăm de vorbă cu deputatul loan Breazu, care tocmai se întorsese de Ia serviciu și coborise in curtea blocului pentru a face curățenie. Reținem cuvintele acestuia :— Eu așa înțeleg trecerea la aplicarea principiilor de autoconducere și autogospodărire a localităților : noi, cetățenii, să preluăm o parte din activitățile care înainte cădeau în sarcina Salubrității ori a întreprinderii* domeniului public. Să amenajăm spațiile verzi, să curățim aleile și- străzile din jur, să gospodărim întreaga zestre edilitară de care beneficiem. Mâi sint însă unii care s-au învățat să zică mereu „vreau", ui- tind de obligațiile ce Ie au.Dar iată și Opiniile unor cetățeni care ignoră îndatoririle ce le revin pentru gospodărirea localității.— Trotuarul și rigola din fața casei sint pline de nămol. De ce nu puneți mina pe lopată Să faceți ordine 7 — îl întrebăm pe Nicolae Mo
rano, din str. M. Dumitru nr. 5. Sîn- teți singurul de pe stradă care n-ați făcut curat.— De ce Să fac eu curățenie 7 Să vină salubritatea.— Dar este obligația dumneavoastră legală...— Nu știam. Atunci o să fac curat...Cazul, din păcate nu singular, al cetățenilor în culpă, Care invocă necunoașterea legii, ne face să credem că organismele care au sarcina să facă cunoscute cetățenilor obligațiile legale in domeniul gospodăresc, și numim aici in primul rînd comitetele de cetățeni și consiliile populare, nu-și fac pe deplin datoria. Aceleași organisme sînt răspunzătoare și pentru faptul că nu controlează cum

trebuie modul în care cetățenii se achită de îndatoririle ce le revin....Pe Steliana Popescu din str. Aluniș nr. 79 am găsit-o la poartă, privind mașinile care se poticneau la trecerea prin gropile din fața casei. Alături, lingă bordură, zărim mormanul de pietriș care ieșise din cal- darim.— De ce nu astupați gropile cu pietriș ? — o întrebăm.— Eu ? De ce eu ? Eu n-am mașină.— Dar pe aici trec mașinile care vă aduc piine, care aprovizionează magazinele de alături, de unde vă faceți cumpărăturile...— Mda... La asta nu m-am gîndit. Și, imediat, interlocutoarea intră incurie, de unde iese cu lopata să astupe gropile.In circumscripția electorală nr. 43 din sectorul 2, strada Titu Maiorescu este deteriorată pe mari porțiuni. De la cetățeni aflăm că vinovată de apariția acestor spărturi este, în principal, fabrica de oțet de pe această stradă, ale cărei camioane au stricat asfaltul. îl întrebăm pe tovarășul 
Gheorghe Popescu, locțiitor al șefului unității.—De ce nu scoateți muncitorii lă muncă patriotică să repare strada ?— N-a venit nimeni să ne atragă atenția.Dar oare trebuia o invitație specială ? Prevederile Legii nr. 10 nu sînt clare pentru această unitate 7Cum acționează organismele obștești din sectoarele vizitate pentru aplicarea acestor prevederi legale 7— Noi am făcut ședință In cadrul asociației de locatari, am pus anunțuri la aviziere, dar se vede treabă că n-âm găsit soluția cea mai bună de mobilizare a oamenilor la lucrările de curățenie. Pentru că spațiile

din jurul blocului arată, intr-adevăr, neîngrijite. (Dumitru Alexandru, președintele asociației de locatari din ȘOȘ. Giurgiului nr. 113—115).— E adevărat, strada noastră (dr. Zlătescu) e murdară, dar chiar săp- tămina aceasta am avut o ședință cu cetățenii și vom trece cu toții la maturatul și refacerea ei, la vopsirea și Spoirea fațadelor și gardurilor. 
(Nicolae Matei, președintele /comitetului de cetățeni din circumscripția electorală nr. 51, sectorul 2).— N-a fost timp prielnic. Abia luni, 2 aprilie (11), vom avea o ședință cu toți locatarii. (Mihail Xenocrat, președintele O.D.U.S. din circumscripția electorală nr. 43, același sector).Este un mod formal de lucru, care reduce sensibil eficiența acțiunilor ce trebuie întreprinse. Un anunț la avizier — oricit de inspirat ar fi redactat — nu poate ține locul muncii de la om la om.în finalul raidului, ne-am adresat factorilor de răspundere de la consiliile populare ale sectoarelor vizitate. „Acum — ne spunea tovarășul Ioan Rusu, prim-vicepre- ședintele comitetului executiv al Consiliului popular din sectorul 4 — conștienți de rămînerea in urmă înregistrată și de răspunderile ce ne revirt pentru slaba activitate desfășurată in vederea antrenării cetățenilor la lucrările de curățenie, vom trece imediat la acțiune. Vom folosi din plin zilele frumoase pentru a recupera restanțele. Vom mobiliza la aceste acțiuni toate comitetele de cetățeni și asociațiile de locatari, deputății, întregul activ obștesc al consiliilor populare pentru a asigura participarea în masă a cetățenilor la lucrările de curățenie și înfrumusețare a orașului".

Sintem convinși eă la fel gîndesc toți factorii răspunzători din 
consiliile populare. Timpul e prielnic și foarte înaintat. E o datorie 
de cea mai mare actualitate a consiliilor populare și a tuturor or
ganismelor obștești, a tuturor cetățenilor ca, in cel mal scurt timp, 
lucrările de curățenie să fie încheiate.

I. MIHAI, G. GRAURE
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSurvollnd teritoriul Republicii Socialiste România, doresc să folosesc acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, iar prin dumneavoastră Întregului popor român prieten, cele mai calde salutări.Cu deosebită stimă,
MENGISTU HAILE MARIAM

Președintele
Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, 

Președintele Comisiei pentru Organizarea 
■Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, 

Comandant suprem al Armatei Revoluționare 
a Etiopiei Socialiste

Vizita oficială de prietenie 
a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare ChinezeSimbătă a sosit la București, intr-o vizită oficială de prietenie în tara noastră, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, Wu Xueqian, consilier de stat, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze.La sosire, în Gara de Nord, oaspetele a fost salutat de ministrul român al afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost prezenti ambasadorul României la Beijing și ambasadorul R. P. Chineze la București.în aceeași zi au Început convorbirile oficiale intre miniștrii afacerilor externe ai României și Chinei.în cadrul convorbirilor, cei doi miniștri au efectuat o informare reciprocă cu privire la mersul construcției socialismului în România și China, au discutat despre stadiul și perspectivele de dezvoltare ale relațiilor dintre cele două țări, căile și modalitățile de amplificare și diversificare a raporturilor pe multiple planuri, în concordanță cu Înțelegerile convenite cu prilejul întilnirilor secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu conducătorii partidului și statului chinez 1.1 București și Beijing. S-a efectuat.

de asemenea, un schimb de păreri cu privire la un cerc larg de probleme ale actualității politice internaționale.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă caldă, tovărășească, de stimă și înțelegere reciprocă.Participă persoane oficiale române și chineze, precum și ambasadorul României la Beijing, Angelo Micu- lescu, și Li Zewang, ambasadorul Chinei la București.în onoarea ministrului afacerilor externe al R. P. Chineze, ministrul român a oferit un dineu oficial.S-a toastat în sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a tovarășilor Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Li Xiannian, președintele Republicii Populare Chineze, Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative a P. C. Chinez, Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, pentru întărirea prieteniei și solidarității, pentru dezvoltarea colaborării dintre partidele noastre Comuniste, dintre cele două țări, pentru progresul și prosperitatea popoarelor român și chinez. (Agerpres)
'CHEIEREA LUCRĂRILOR REUNIUNII „GRUPULUI CELOR 77 

PRIVIND COOPERAREA ECONOMICĂ IN DOMENIUL 
ALIMENTAȚIEI Șl AGRICULTURIILa București s-au încheiat lucră- le reuniunii „Grupului celor 77“ rivind cooperarea economică in do- îeniul alimentației și agriculturii, care au participat delegații din I de țări europene, africane, asia- ..ce si latino-americane, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale guvernamentale și neguvernamentală.în cursul lucrărilor au fost puse în evidepță preocuparea constantă a președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de întărirea cooperării economice dintre țările în curs de dezvoltare, poziția constructivă a României, contribuția^ sa importantă n eforturile pentru lichidarea deca- ajelor ce Ie despart de statele dez- 'oltate, pentru înfăptuirea unei noi irdini economice internaționale. în cest context a fost subliniată în- emnătatea propunerii președintelui lomâniei socialiste referitoare la onvocarea unei conferințe la nivel nalt a țărilor în curs de dezvoltare . onsacrate extinderii conlucrării lor »e. tărîm economic.Participanții au adoptat Raportul inal al reuniunii, care cuprinde o valuare a stadiului conlucrării din- re țările în curs de dezvoltare in lomeniul producției agricole și ali- nentare, determinind prioritățile în nsamblul vastei problematici abor- late în cursul lucrărilor. Documen- ul conține recomandări și măsuri, a nivel regional și subregional, pen- ru extinderea și întărirea colaborării dintre țările membre ale grupului,'in scopul depășirii dificultăților existente în momentul de față în sectorul agricol și alimentar. Se relevă, totodată, între altele, că România este în măsură să pună la dis

poziție capacitatea Institutului de cercetare pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea, considerat un centru model pentru realizarea unor acțiuni de cooperare in sfera științei, pregătirii cadrelor, îmbunătățirii schimbului de tehnologii și de experiență.Reprezentanții Columbiei și Organizației pentru Eliberarea Palestinei aiț.,. adresat, in numele delegațiilor țărilor participante, cele mai vii mulțumiri poporului și guvernului român pentru excelentele condiții create desfășurării reuniunii.în cuvintul său, președintele „Grupului celor 77“ de la Roma, Joseph Tchicaya, a arătat că succesul incontestabil al reuniunii este rezultanta eforturilor comune ale țărilor membre, a atașamentului președintelui Nicolae Ceaușescu și guvernului român față de obiectivele țărilor în curs de dezvoltare.în cuvintul de închidere a lucrărilor, președintele reuniunii, Marin Capisizu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a arătat, că participarea largă și activă la dezbateri, numeroasele propuneri și sugestii prezentate demonstrează, o dată în plus, atit voința politică a țărilor membre ale „Grupului celor 77“ de a extinde și intensifica conlucrarea economică dintre ele, cît și posibilitățile reale de care ele dispun în această privință și a apreciat că recomandările adoptate la reuniunea de la București oferă o bună bază pentru a se angaja, elabora și în viitor acțiuni și modalități concrete de cooperare in sectorul alimentației și agriculturii. (Agerpres)
ȘTIRI SPORTIVE

O FRUMOASA VICTORIE SPORTIVĂ 
a handbalistelor din Rimnicu Vilcea

Formația „Chimistul" a cîștigat „CUPA FEDERAȚIEI 
INTERNAȚIONALE DE HANDBAL"în Sala sporturilor din Rm. Vilcea, In prezența a peste 3 500 de spectatori, s-a disputat simbătă meciul retur al finalei competiției feminine „Cupa Federației internaționale de handbal" dintre formația „Chimistul" Rm. Vilcea și echipa vest-germană VFL Oldenburg, încheiat cu scorul de 29—21 (15—W) în favoarea handbalistelor românce, care intră astfel în posesia prestigiosului trofeu, devenind a treia formație feminină de handbal din țara noastră cîștigătoare a unei Cupe europene, după ce Știința București, in 1961, și Rapid București, în 1965, cuceriseră „Cupa campionilor europeni".învingătoare în prima manșă cu scorul de 22—18, echipa vilceanâ, antrenată de Constantin Popescu și Maria Ciulei, a abordat cu multă siguranță returul, impunîndu-se la toate

capitolele, superioritatea tehnică și tactică aducîndu-i un succes detașat și victoria finală în această a treia ediție a „Cupei Federației internaționale de handbal", pe care a dominat-o de o manieră clară, fără să piardă nici un punct.în partida de simbătă, golurile formației române au fost marcate de Maria Verigeanu — 11, Edit Torok — 5, Rodica Pestrea — 4, Hilda Popescu, Elena Morariu — cite 3, Georgeta Andronache — 2 și Nicoleta Petre — 1. Pentru VFL Oldenburg au înscris Rita Koster — 8, Maike Becker, Franke Lambrecht — cite 3. Christine Kynast, Birgit Cordes — cite 2, Maria Sieve, Birgit Witte, Inge Breit- haupt — cite 1.Au arbitrat Luben Kostov și Ev- gheni Kabadelov (Bulgaria).(Agerpres)
Azi, în diviziaAstăzi se dispută meciurile etapei » 25-a a campionatului diviziei A la fotbal, după următorul program : Sportul studențesc — Politehnica Iași (stadion Politehnica) ; Steaua — Corvinul Hunedoara (stadion Steaua), F. C. Olt — Petrolul Ploiești ; F. C. Baia Mare — S. C. Bacău ; Universitatea Craiova — Dinamo București; Chimia Rm. Vilcea — A.S.A. Tg. Mu-

„A” de fotbalreș ; F. C. Bihor •— Dunărea C.S.U. Galati ; C. S. Tirgoviște — Rapid București și Jiul Petroșani — F. C. Argeș. Toate partidele vor începe la ora 17,00.
★Posturile noastre de radio vor transmite aspecte de la toate intil- nirile etapei, pe programul I. în cadrul emisiunii „Sport și muzică".

BASCHETLa Palatul sporturilor din Capitală 
s-a disputat aseară, in cadrul campionatului diviziei A la baschet masculin, o nouă partidă a tradiționalului derby dintre echipele Dinamo și Steaua. Victoria a revenit sportivilor dinamoviști cu scorul de 77—71 (după

prelungiri). Cele două echipe fiind la egalitate, titlul se va decide in întilnirea directă dintre cele două formații, la sfirșitul săptămînii viitoare, cu prilejul turneului final (locurile I—IV).

Dragă tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele celui de-al IV-lea Congres al Partidului Socialist din Cipru — E.D.E.K. — și al meu personal, doresc să vă transmit mulțumiri pentru mesajul pe care ni l-ați adresat, pentru pozițiile exprimate și pentru prezența delegației române la lucrările congresului nostru.în ceea ce privește problemele vitale ale păcii, dezarmării, securității și independenței naționale, congresul nostru a adoptat poziții similare ,cu ale dumneavoastră.Toate forțele iubitoare de pace din lume dau O Înaltă apreciere aportului dumneavoastră la promovarea acestora.Poporul cipriot și partidul nostru nutresc sentimente de deosebită gratitudine pentru interesul pe care-1 arătați problemei noastre și pentru solidaritatea pe care o manifestați.Participantii la congresul partidului nostru exprimă dorința lor fermă de consolidare pe mai departe a relațiilor bilaterale de prietenie.
Dr. VASSOS LYSSARIDES
Președintele Partidului Socialist

din Cipru — E.D.E.K.

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-mlnistru ai Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de răspuns din partea dr. Abdul AI-Kassm, prim-ministru al Republicii Arabe Siriene, la felicitările adresate cu ocazia reînvestirii acestuia în funcția de prim-ministru.
Decernarea „Steagului Roșu" 

și a „Diplomei de onoare" Trustului 
de construcții industriale 

și agrozootehnice din BucureștiTrustului de construcții Industriale și agrozootehnice din București — Unitate distinsă recent, prin Decret prezidențial, cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" — i s-au decernat, simbătă, în cadrul unei adunări festive, „Steagul Roșu" și „Diploma de onoare" ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România pentru ocuparea locului I in întrecerea socialistă pe anul 1983 dintre unitățile de construcții.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la adunare au adresat o telegramă C. C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune, intre altele :

în numele celor aproape 25 000 de 
constructori din unitatea noastră, vă 
adresăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri 
pentru inaltele distincții acordate și 
ne angajăm să acționăm cu întreaga 
hotărire pentru realizarea la termen 
și înainte de termen a tuturor capa
cităților planificate a intra in func
țiune in anul 1984, cu precădere a 
celor din ramurile prioritare ale e- 
conomiei naționale. în cinstea celui 
de-al XIII-Iea Congres al Partidului 
Comunist Român și a celei de-a 
40-a aniversări a revoluției de eli

berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, vom reali
za o producție netă suplimentară cu 
10 la sută, o depășire cu 5 la sută 
a planului Ia producția fizică, cu 3 
la sută a productivității muncii.

Așa cum dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral, ne-ați îndemnat, vom face 
totul pentru ca înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste" acordat colec
tivului nostru să fie onorat de noi 
și importante realizări în muncă, de 
o temeinică competență tehnico-pro- 
fesională și înaltă conștiință social- 
politică, așezind la baza întregii 
noastre activități ordinea și disci
plina.

Puternic însuflețiți de viața și 
activitatea dumneavoastră pilduitoa
re. vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de atașamentul nostru profund față 
de lupta pentru înfăptuirea idealuri
lor de pace, de dezarmare generală, 
și in primut rînd dezarmare nuclea
ră, de realizare a unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
a unui nou tip de relații intre sta
te — idei generoase ale epocii noas
tre izvorite din inalta dumneavoas
tră concepție asupra omului, a drep

tului acestuia la o viață liberă și 
fericită.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 1 aprilie, ora 21 — 4 apri
lie, ora 21. In țară : Vremea va fi ușor 
instabilă la începutul intervalului, cu 
cerul variabil. Izolat, in zonele de deal 
și de munte, vor cădea averse de ploaie 
Însoțite de descărcări electrice; . apoi 
Instabilitatea vremii serva", gccenfua.ri.j,-;

Cerul va fi mal mult noros, iar ploile, 
cu caracter de aversă, mai frecvente în 
regiunile din vestul țării unde, pe 
alocuri, cantitățile de apă vor depăși 
15 litri pe metrul pătrat In 24 de ore 
Vintul va sufla moderat cu intensifi
cări locale, in ultimele zile, predomi
nând din sud-est. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între zero șl 10 gra
de, iar cele maxime intre 6 și 16 gra
de, Izolat mal - ridicate. în prima nosp- , 
te, In MOldova și Transilvania, condiții 
de brumă. (OtiHa Diaconu, meteorolog 
de sgg(flcip)fc< o ' iț țr.1--c. „........ . . . . .

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștigurl 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trim. I 1984

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă
toare la tragerea la sorți lunară din 

31 martie 1984

Un nou și puternic impuls pentru dezvoltarea 
continuă a trainicelor relații de conlucrare
multilaterală, prietenească româno-bulgare
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Profunzimea și trăinicia legăturilor de bună vecinătate româno-bulgare, extinderea puternică a colaborării multilaterale dintre cele două țări și popoare și-au găsit o nouă și semnificativă afirmare cu prilejul• vizitei de prietenie efectuate de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țara vecină, la invitația tovarășului Todor Jivkov, secretarul general al C.C. al Partidului Comunist . Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.Actuala întîlnire Ia nivel înalt continuă în mod fertil șirul convorbirilor anterioare dintre cei doi conducători, care, avînd un caracter sistematic, periodic, prilejuiesc examinarea aprofundată a unui larg evantai de probleme, depistarea de noi domenii și. posibilități de conlucrare, stabilirea de obiective concrete în acest sens. Aceste convorbiri și contacte s-au dovedit, de . fiecare dată, momente de mare în- ’ semnătate, hotărîtoare în dezvoltarea neîntreruptă a ansamblului relațiilor bilaterale — pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural.Tabloul bogat pe care-1 prezintă azi raporturile dintre partidele și popoarele noastre încununează legăturile, tradiționale, avînd rădăcini seculare, dintre cele două popoare, dintre forțele lor progresiste, revoluționare, care au fost mereu alături în lupta desfășurată pentru înlăturarea asupririi străine, pentru eliberarea națională și socială.Ridicate pe o treaptă calitativ superioară în epoca construirii noii orînduiri, puternic stimulate de telurile luminoase ale socialismului șl comunismului, relațiile româno-bulgare s-au dezvoltat neîncetat, an de an, sub înriurirea hotărîtoare a in- tilnirilor și convorbirilor devenite tradiționale dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov cunoscînd o adevărată și amplă înflorire.Actuala vizită, ca și cele precedente, a scos încă o dată în evidență sentimentele de stimă și prețuire ce le nutresc, unul față de celălalt, popoarele român și bulgar. Primirea entuziastă făcută înalților soli ai poporului român, din momentul sosirii, însuflețirea cu care i-au întîmpinat populația, colectivele de oameni ai muncii din localitățile și unitățile economice și social-cultu- rale vizitate, înmînarea însemnului de onoare al orașului Botevgrad și a „Cheii de aur" a localității Pra- veț tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu — toate acestea au conferit întregii vizite un caracter sărbătoresc, au exprimat satisfacția — reciproc împărtășită — pentru noul dialog la nivel înalt româno-bulgar, pentru dezvoltarea tot' măi' susținută a prieteniei șr ’colabdrȘrif < dintre partidele/’- ,£' țările și 'popoarele noastre.Așa cum se arată în Comunicatul dat publicității la încheierea vizitei, convorbirile avute de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu cu tovarășul Todor Jivkov s-au desfășurat într-o atmosferă de deplină înțelegere, de încredere și prietenie, caracteristică relațiilor româno-bulgare, în totalitatea lor.în cadrul dialogului un Ioc de seamă l-a ocupat schimbul de păreri cu privire la amplificarea și

aprofundarea, In continuare, a colaborării bilaterale. Spre satisfacția reciprocă, a rezultat șl de data aceasta că hotărîrile anterioare stabilite la nivel legăturile pe mâno-bulgare, în Tratatul de și asistență mutuală din 1970, își extind continuu aria de cuprindere.Un puternic suport al acestei evoluții îl constituie conlucrarea pe plan economic, mutațiile structurale calitative ce au loc — prin creșterea continuă, în ansamblul schimburilor, a ponderii producției construcțiilor de mașini, metalurgiei, chimiei, electrotehnicii și electronicii — ceea ca sporește considerabil eficiența relațiilor. Se extinde, în același timp, cooperarea industrială și tehnică, se întăresc legăturile directe între unități economice, peste 80 de întreprinderi din cele două țări colabo- rînd in prezent in îndeplinirea programelor lor de producție.Așa cum s-a relevat în cadrul vizitei, nivelul Ia care s-a ajuns în dezvoltarea colaborării și cooperării, potențialul material în creștere al celor două țări oferă premise din cele mai prielnice pentru extinderea și aprofundarea pe mai departe a colaborării economice, specializării și cooperării în producție. în acest sens, în convorbirile ce au avut loc s-au stabilit noi jaloane ale conlucrării, indieîndu-se organelor de resort să studieze și să pregătească noi acorduri de largă perspectivă. în mod deosebit se impune atenției înțelegerea privind elaborarea acordului de colaborare și cooperare de lungă durată, pînă la sfirșitul actualului deceniu, iar pentru unele domenii pînă în anul 2000, menit să ducă la o nouă dezvoltare substanțială, cantitativă și calitativă, a colaborării tehnico-științifice, a relațiilor în domeniile producției și comerțului dintre cele două țări.Totodată, de mare însemnătate este hotărirea de a se intensifica activitatea în vederea realizării complexului hidrotehnic Turnu Măgurele — Nicopole de pe Dunăre, obiectiv care, prin dimensiunile sale, va îmbogăți potențialul țări, ca și cooperarea de mașini Giurgiu — construirea eforturi comune.Pe baza rezultatelor bune dobindi- te, se va dezvolta, de asemenea, potrivit celor stabilite la nivel înalt, schimbul de experiență pe linie de partid și de stat, a organizațiilor de masă și obștești, va fi impulsionată colaborarea pe tărîmul științei, culturii, artei și pe alte planuri. în vederea mai bunei cunoașteri reciproce a realizărilor și preocupărilor celor două popoare, a întăririi continue a prieteniei dintre ele. .. ......._.... v. „„. Vizita de prietenie In R.P. Bulga-'- poare. sâlUtind^cu^depiină^satisfaC- ria a prilejuit,-în același timp, un " -amplu schimb de păreri asupra problemelor de stringentă actualitate ale vieții politice internaționale. Dîn- du-se expresie profundei îngrijorări a celor două țări în legătură cu înrăutățirea fără precedent a situației internaționale, s-a subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru oprirea cursului primejdios al evenimentelor, pentru a se pune capăt cursei înarmărilor și a se trece la dezarmare, în primul rînd Ia dezarmare nucleară, pentru a se evita pe-

înalt prind viață, că multiple planuri ro- avînd un cadru fertil prietenie, colaborare

economic al celor două hotărirea de a se adinei în cadrul întreprinderii și utilaje grele de Ia Ruse și de a se trece Ia unor noi obiective prin

Ciștigurile se acordă integral titularilor libretelor de economii care au un sold mediu trimestrial egal cu cel puțin 10 la sută din valoarea ciștiguiui ; dacă soldul mediu trimestrial este mai mic de 10 la sută din valoarea ciștiguiui, se acordă un cîștig de 10 ori mai mare decit soldul mediu trimestrial al libretului. Libretele cu sold mediu trimestrial mai mic de 50 de lei nu beneficiază de cîștig.

Ciștigurile revin întregi obligațiunilor de 200 de lei. în valoarea cîș- tigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.Plata cîștiguriior se efectuează prin sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.La obligațiunile C.E.C. din seriile 000001—099999 care au numerele curente cuprinse între 81—175 la confruntarea cu lista oficială primul zero de la serie nu se ia în considerare.

ricolul unei catastrofe nucleare, distrugerea vieții pe planeta noastră.în acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat gravitatea situației create datorită trecerii la amplasarea de către Statele Unite ale Americii a rachetelor cu rază medie de acțiune în unele state vest-euro- pene și, ca urmare, la contramăsuri- le anunțate de Uniunea Sovietică. Așa cum se știe, pornind de la această realitate, România consideră de importanță primordială să se oprească amplasarea rachetelor americane în Europa și, totodată, să se oprească realizarea contramăsurilor anunțate de Uniunea Sovietică, apreciind că o bună bază de pornire în acest sens o constituie propunerile țărilor socialiste, care țin seama de interesele tuturor popoarelor. în același timp, se știe că au fost formulate și alte propuneri de către diferite state, de diferiți oameni politici, oameni de știință, de alte guverne. Țara noastră apreciază că propunerile formulate trebuie luate în considerație, fiind necesar să se treacă Ia realizarea unor înțelegeri corespunzătoare, în vederea opririi actualului curs periculos al evenimentelor.în cadrul convorbirilor Ia nivel înalt au fost abordate, de asemenea, probleme legate de Conferința de Ia Stockholm, cele două țări subliniind însemnătatea acestei reuniuni și ex- prîmîndu-și hotărirea de a acționa in vederea asigurării succesului ei, măsuri eficiente încrederii și secu- dezarmare pe con-a adoptării unor pentru întărirea rității și pentru tinent.în mod firesc, _______  __________a fost acordată dezvoltării în continuare a relațiilor de colaborare bi și multilaterală dintre țările din Peninsula Balcanică, întăririi legăturilor de încredere și bună vecinătate în zona noastră geografică. Sprijinind crearea de zone denuclearizate în Europa, cele două țări și-au exprimat hotărirea de a conlucra activ în vederea transformării Balcanilor într-o zonă liberă de arme nucleare, în același timp, s-a apreciat pozitiv recenta conferință, Ia nivel de ex- perți, a țărilor balcanice, Bulgaria reafirmîndu-și acordul ca următoarea reuniune de acest gen să aibă loc în capitala României.O altă idee majoră ce s-a desprins din cadrul convorbirilor este aceea a necesității ca problemele litigioase dintre state să fie soluționate numai și numai pe bază politică, prin tratative, ca una din cerințele fundamentale ale păcii și colaborării internaționale.Se poate afirma că, prin înțelegerile realizate, prin măsurile stabilite, prin concluziile puse în evidență, noile convorbiri româno- bulgare la nivel înalt se înscriu ca o nouă contribuție de seamă la evoluția mereu ascendentă a legăturilor- ' dintre cele două țări, partide și po-. . ție rezltilt'ă'fele ’rodnice ale acestor convorbiri, opinia publică din țara noastră, întregul nostru popor nutresc încrederea că relațiile de prietenie și colaborare româno-bulgare se vor dezvolta tot mai puternic, în cele mai diverse domenii de activitate, în interesul construcției socialismului în România și Bulgaria, al cauzei generale a păcii, înțelegerii și conlucrării în Balcani, pe plan general-european și în întreaga lume.

o atenție deosebită

AI. CAMPEANU

DEZVOLTAREA BAZEI ENERGETICE $1 DE MATERII PRIME A TĂRII
(Urmare din pag. I)dustria petrolului, fiecare mină, fiecare schelă de producție petrolieră sau de foraj iși desfășoară activitatea în condiții diferite, specifice zăcămintelor. Oricît de diferite ar fi aceste condiții, citeva direcții de acțiune cu valabilitate generală pot și trebuie să ducă la sporirea producțiilor de materii țttime și resurse energetice.

Folosirea cu indici superiori, 
Ia întreaga capacitate a utilajelor din 
dotare constituie o cale sigură de ri
dicare a nivelului producției. Astfel, în industria de extracție a cărbunelui, ramură care a beneficiat și beneficiază în continuare de un program prioritar de dotare, există in acest domeniu mari rezerve nevalorificate. De pildă, la Combinatul minier Rovinari un excavator cu rotor, în loc să producă în medie 2—2,5 milioane tone lignit, la cît este dimensionată capacitatea unei asemenea „uzine pășitoare", realizează doar 1,2—1,5 milioane tone. O creștere de 30 la sută a indicelui intensiv de utilizare a excavatoarelor ar permite, în această mare unitate a industriei miniere, realizarea integrală a planului.Esențială pentru utilizarea din plin a instalațiilor și utilajelor din dotare 
este aplicarea măsurilor pentru îm
bunătățirea organizării producției și 
a muncii. Ca să dăm numai cîteva exemple în acest sens, amintim că la minele din Uricani, Paroșeni și Lupeni, unde se extrage mecanizat o însemnată cantitate de cărbune, s-a acționat cu consecvență în vederea folosirii depline, la întreaga capacitate a complexelor de susținere și tăiere, aplicindu-se un riguros program de organizare a muncii in subteran. Așa se face că aici se obțin în medie la complexele mecanizate între 14 și 16 tone cărbune pe post, iar ia Uricani cu un complex de mare productivitate se realizează pînă la 20 tone cărbune pe post.Și în industria petrolului, unde în 
acest an 90 la sută din producție ur
mează să se realizeze cu fondul de 
sonde existent, utilizarea la întreaga capacitate a potențialului productiv de care dispun schelele de producție petrolieră constituie unul din principalele obiective. Subliniem acest aspect deoarece,' practic, în toate

schelele de producție, dar mai ales în cadrul trusturilor Bolintin, Arad și Pitești există încă sonde al căror potențial productiv nu este exploatat corespunzător, se întîrzie efectuarea intervențiilor și lucrărilor de reparații. Or, aceste neajunsuri, care au la bază, în principal deficiente de ordin organizatoric, au consecințe directe asupra nivelului de îndeplinire, a planului.Iată de.ee, în fiecare întreprindere minieră, in fiecare schelă de producție petrolieră, pe întreg ansamblul industriei extractive, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., trebuie să se asigure folosirea la întreaga capacitate, cu înalt randament. a utilajelor și instalațiilor, a tehnicii moderne cu care au fost dotate — pentru care societatea noastră a făcut mari eforturi materiale și financiare ; aceasta este una din principalele sarcini ce revin minerilor și petroliștilor țării, orga- ■nizațiilor de partid din acest important sector al economiei naționale.Prin atingerea acestui obiectiv pretutindeni se pot asigura condiții pentru creșterea mai puternică a pro
ductivității muncii. în acest domeniu există programe clare, de amplă perspectivă în fiecare ramură, care au fost dezbătute în amănunt de fiecare colectiv de întreprindere, pînă în forul legislativ al țării. în acest sens. în vederea creșterii mai rapide a productivității muncii în industria minieră, o atenție deosebită trebuie să se acorde Introducerii noilor tehnologii în exploatarea substanțelor minerale utile, extinderii mecanizării complexe la extracția cărbunelui și minereurilor. în extracția de țiței, conform programelor stabilite, se urmărește optimizarea tehnologiilor de lucru, cu prioritate la sondele de made adîncime, aplicarea unor metode noi de exploatare a zăcămintelor și creșterea randamentului de extracție a țițeiului din zăcăminte.

Țării, cît mai mult cărbune I Țării, 
cît mai mult țiței ! Iată devize mobilizatoare care trebuie să anime pretutindeni în industria extractivă activitatea muncitorilor și specialiștilor, chemați să-și aducă o contribuie mai importantă la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, la asigurarea independenței energetice.

»O componentă importantă a strategiei economice privind materiile prime și resursele energetice o constituie gospodărirea lor cu maximă res
ponsabilitate, în vederea realizării unor substanțiale economii. Experiența, practica au impus unanim ideea că cea mai ieftină resur
să este economisirea. Dealtfel, caracterul intensiv al dezvoltării economiei naționale în etapa actuală se relevă și prin atenția deosebită pe care conducerea partidului, secretarul său general o acordă economisirii materiilor prime, materialelor și resurselor energetice, intensificării acțiunii de recuperare și refolosire a materialelor, aceasta înscriindu-se ca 
o cale importantă de lărgire a bazei de materii prime a țării. Găsim în cuvîntarea rostită la plenară de secretarul general al partidului îndemnuri și orientări clare în această direcție : „Se impune să ac
ționăm cu mai multă hotărire în ve
derea reducerii consumurilor ener
getice, de combustibil, de carburanți, 
a consumurilor materiale in general, 
în conformitate cu prevederile pla
nului, cu normele de consum stabi
lite. Este, de asemenea, necesar să 
luăm toate măsurile în vederea spo
ririi gradului de recuperare și refo
losire a materialelor și subansam- 
blelor".Pe întreaga filieră a materiilor prime și resurselor energetice, de la producerea lor pînă la valorificarea 
ctl maximă eficiență, recuperarea și refolosirea acestora, există în fiecare întreprindere și la nivelul întregii economii prevederi clare, programe de amplă perspectivă pentru a căror înfăptuire trebuie să se acționeze pretutindeni cu toată fermitatea. în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, minerii, petroliști'., energetiCienii, toți oamenii muncii au marea îndatorire patriotică de a acționa zi de zi, cu pasiune și elan revoluționar, cu înaltă răspundere pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe acest an, întîmpl- nînd gloriosul jubileu de la 23 August și Congresul al XIII-Iea al partidului cu noi și strălucite succese în înfăptuirea politicii partidului, contribuind astfel la înălțarea României pe trepte tot mai înalte de civilizație și progres.

Dan CONSTANTIN

PROGRAMUL 1
8.30 Teleșcoală
9.00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei

10.00 Muzica pentru toti
10,30 Viața satului (parțial color)
11,45 Lumea copiilor
13.00 Album duminical (parțial color)
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal (parțial color) O Sport
19,20 Cîntarea României „Cintecele 

muncii"
19,55 Telecinemateca. Ciclul : „Dosare

le ecranului", „și ultimul s-a 
sflrșit" (color). Premieră pe țară.

21.35 Bijuterii muzicale (color)
21,50 Telejurnal (parțial color) • Sport

PROGRAMUL 2
9,00 Cultivarea limbii șl a literaturii 

române în școală
9,30 Bucuriile muzicii. Enesciana

10,00 Din țările socialiste
10.30 Din viața de concert a Capitalei
11.35 Film serial : „Un August In flă

cări" — episodul 1
12.30 Salonul TV al artelor plastice 
13,15 Mic dicționar de operă și balet 
14,10 Un cintec pentru tara mea
14.30 Pași de viață lungă
15.30 Teatru TV : „scrisori apocrife*
16.35 Desene animate

17,00 Serată muzicală TV.
18,30 Orizont cultural
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
20,05 Succese ale muzicii ușoare româ

nești
21,00 Din tainele arhivelor
21,50 Telejurnal
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20,00 Telejurnal (parțial color) ® Zilei 

muncit, faptele de muncă ale țării!
20.20 Actualitatea în economie
20,40 Uniți in cuget și-n simțiri
21,00 Filmul românesc în serial (color). 

„Un echipaj pentru Singapore"
21,50. Copiii, trăinicia familiei, vigoarea 

națiunii. (Reportaj)
22,00 Tezaur folcloric (parțial color)
22.20 Telejurnal (parțial color)



Contribuție marcantă la dezvoltarea relațiilor 
romăno-bulgare, la promovarea idealurilor păcii 

și înțelegerii internaționale
RELATĂRI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE CONSACRATE VIZITEI DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. P. BULGARIA

Vizita de prietenie o tovarășului Nieolae Ceaușeseu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușeseu, în R, P. Bul
garia - nou și important moment în evoluția mereu 
ascendentă a conlucrării româno-bulgare, in folosul ce
lor două țări vecine și prietene, al cauzei păcii, înțe
legerii în Balcani și în întreaga Europă - se bucură 
de un larg ecou în presa de peste hotare. Se eviden
țiază că noul dialog româno-bulgar la nivel inalt se

constituie ca o expresie a politicii de pace, colaborare 
și înțelegere între națiuni. In mod deosebit sînt 
evidențiate chemările în vederea opririi instalării de 
noi rachete nucleare in Europa, retragerii și distrugerii 
celor existente, pentru făurirea unei Europe unite și 
libere de arme nucleare, libere de orice fel de arme, 
pentru soluționarea, prin tratative, pe cale pașnică, a 
oricăror probleme, pentru promovarea păcii, a colabo
rării internaționale.Rezultatele deosebit de rodnice ale noului dialog româno-bulgar la cel mai înalt nivel sînt comentate pe larg, în primele lor pagini, de ziarele apărute sîmbătă la Sofia.Bilanțul fructuos al acestei vizite de prietenie,. pe care tovarășul Nieolae Ceaușeseu a efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușeseu, în țara vecină și prietenă, la invitația tovarășului Todor Jivkov, este amplu reflectat, sub titluri semnificative : „Colaborare 

fructuoasă în interesul socialismu
lui și păcii" („RABOTNICESKO 
DELO'Ț, „Dezvoltare ascendentă a 
colaborării frățești" („NARODNA 
ARMIA"), „Pentrn pace și secu
ritate în Balcani" („TRUD"), „Dez
voltare dinamică a relațiilor bila
terale. adincirea prieteniei în in
teresul socialismului și păcii" („NA
RODNA MLADEJ"), „O vizită 
rodnică de prietenie" („COOPERA
ȚI VNO SELO").Ziarul „RABOTNICESKO DELO“, organul C.C. al P.C.B., scrie : „S-a Încheiat o nouă intilnire rodnică româno-bulgară Ia cel mai înalt nivel, care va marca puternic dezvoltarea și lărgirea în continuare 
a relațiilor bilaterale. S-a convenit 
un program bogat și cuprinzător 
de adîncire a colaborării în toate 
domeniile. Această intilnire repre
zintă și o contribnție a celor două 
țări Ia unitatea și solidaritatea sta
telor socialiste, la realizarea păcii 
și securității în Balcani, în Europa 
șl fn întreaga lume".Referindu-se la ultima rundă de convorbiri dintre; cei doi conducători de partid și de stat, cotidianul amintit evidențiază faptul că tovarășii Nieolae Ceaușeseu și Todor Jivkov au dat o înaltă apreciere acestei întâlniri și au exprimat convingerea că ea va imprima un puternic impuls dezvoltării colaborării româno-bulgare, întăririi prieteniei dintre s partidele, țările și popoarele noastre.Atmosfera entuziastă în care s-a desfășurat ceremonia plecării, la care înalțiî soli ai poporului român au fost salutați cu deosebită căldu
ră de mii de oameni ai muncii, care au scandat îndelung pentru prietenia dintre țările, partidele ,și popoarele noastre, este, de asemenea, relevată de cel mai mare cotidian bulgar.Organul sindicatelor, „TRUD", scrie la rindul său : „Luînd cunoștință cu satisfacție de bilanțul bogat al noii întîlniri româno-bulgare la cel mai înalt nivel, opinia noastră publică, oamenii muncii, întregul popor bulgar șînt profund convinși că vizita va contribui la întărirea, în continuare, a prieteniei și colaborării dintre P.C.R. și P.C.B., dintre România și Bulgaria, în interesul socialismului, păcii și progresului".în comentariul său, intitulat „Contribuție la, cronica prieteniei", cotidianul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Di- mitrovist, „NARODNA MLADEJ", scoate în evidență aprecierile celor doi conducători de partid și de stat cu privire la cele mai importante aspecte ale situației internaționale. Ziarul menționează, în acest sens, faptul că în timpul convorbirilor s-a subliniat că iîn condițiile actuale nu există sarcină mai importantă decit oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, in primul rînd la dezarmare nucleară. Sînt' relevate, de asemenea, importanța ce s-a acordat in cadrul dialogului la nivel înalt problemei transformării Balcanilor într-o zonă liberă de arme nucleare, precum și aprecierea pozitivă in legătură cu rezultatele primei conferințe a țărilor balcanice la nivel de ex- perți, de la Atena, și cu necesitatea continuării dialogului multilateral început.

„Vizita tovarășului Nieolae 
Ceaușeseu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeseu, în Bulgaria, con
vorbirile avute cu tovarășul Todor 
Jivkov, hotărîrile adoptate vor 
avea, fără îndoială, o mare însem
nătate pentru dezvoltarea pe mai 
departe a colaborării bilaterale, vor 
înscrie o nouă pagină in cronica 
prieteniei româno-bulgare" — conchide „Narodna Mladej".în cronica sa săptămînală internațională, „NARODNA ARMIA" inserează un amplu comentariu pe marginea vizitei de prietenie a inalților soli ai poporului român în R.P. Bulgaria.„Prietenia trainică și colaborarea stabilite între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria sînt, cu siguranță, trăsăturile cele mai caracteristice ale relațiilor dintre cele două state balcanice vecine. Istoria îndelungată a legăturilor prietenești româno-bulgare reprezintă baza pe care, în condițiile socialismului, au început să se dezvolte și să se adîncească relațiile bilaterale dintre țările noastre. Iar intilnirile 
frecvente dintre conducătorii noștri 
de partid și de stat au dat întot
deauna un puternic avint colaboră
rii bilaterale pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific și cultural".Noul dialog bulgaro-român la cel mai înalt nivel și înțelegerile realizate constituie un aport de mare însemnătate la întărirea prieteniei și colaborării pe multiple’ planuri dintre cele două țări — relevă într-un articol redacțional și ziarul „ZEMEDELSKO ZNAME".Presa bulgară reliefează, totodată,- interesul și largul ecou internațional de care s-a bucurat vizita tovarășului Nicolas Ceaușeseu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușeseu, în Bulgaria, fapt ce se explică prin „marea importanță pe care o au intilnirile tradiționale dintre conducătorii noștri de partid și de stat".Dialogul bulgaro-român la cel mai Înalt nivel — arată presa bulgară — se încheie, de fiecare dată, cu înțelegeri concrete privind dezvoltarea conlucrării multilaterale dintre cele două țări. Un rezultat concret in această privință îl reprezintă, de exemplu, dublarea schimbului de mărfuri dintre România și Bulgaria în flecare . cincinal. Se relevă, totodată, faptul că în timpul convorbirilor oficiale de la Fraveț, tovarășii Nieolae Ceaușeseu șl Todor Jivkov au dat indicații organelor competente din cele două țări să identifice noi forme și căi ale colaborării în toate domeniile și, în primul rînd, în cel economic, să elaboreze un program pe termen lung privind extinderea cooperării româno-bulgare pînă în 1990, iar în Unele sectoare, pînă în anul 2000.Presa bulgară, POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE au consacrat, de asemenea, largi spații vizitei înalților soli ai poporului român.De asemenea, ample relatări privind toate momentele vizitei înalți
© Un program bogaî și cuprinzător de adîncire a 
conlucrării româno-bulgare în toate domeniile de acti
vitate
® înlăturarea primejdiei nucleare - sarcina cea mai 
urgentă a tuturor statelor, a tuturor popoarelor — 
subliniată în cursul dialogului ia nivel înalt
• Transformarea Balcanilor îjrsir-o zonă a cooperării 
și bunei vecinătăți, liberă de armele atomice - preo
cupare majoră, evidențiată de noile convorbiri româ
no-bulgare

lor soli ai poporului nostru în țara vecină și prietenă au fost' inserate de AGENȚIA BULGARĂ DE PRESA B.T.A.Amplul ecou internațional al vizitei, de prietenie întreprinse in Bulgaria vecină de tovarășul Nieolae Ceaușeseu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușeseu, se regăsește in relatările agențiilor internaționale și comentariile presei altor țări.Agenția T.A.S.S. relevă că în comunicatul dat publicității Ia încheierea vizitei, precum și în cursul convorbirilor româno-bulgare la nivel inalt părțile și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu înrăutățirea fără precedent a situației internaționale, îndeosebi în Europa, în urma amplasării de noi rachete nucleare. Conducătorii celor două țări — arată agenția — au subliniat necesitatea intensificării eforturilor tuturor forțelor iubitoare de pace pentru oprirea evoluției periculoase a evenimentelor din lume și au reafirmat că vor acționa neabătut pentru înfăptuirea propunerilor cuprinse în Declarația politică de la Praga a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia și în Declarația comună a conducătorilor de partid și de stat din unele țări socialiste europene, a- dopțată la întîlnirea de la Moscova. . Aceeași agenție relevă că în cursul convorbirilor dintre tova- , rășul Nieolae Ceaușeseu șl tovarășul Todor Jivkov s-a dat o înaltă apreciere relațilldr de prietenie șt colaborare tradiționale statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, • între cele două țări socialiste vecine, între popoarele lor. Se subliniază că au fost examinate posibilitățile existente în vederea extinderii colaborării bilaterale în domeniile economic, tehnico-științific și în alte sfere de activitate. Totodată — menționează agenția — cei doi conducători de partid și de stat au indicat ca organele de resort din România și Bulgaria să studieze și să pregătească un acord de colaborare și cooperare de lungă durată pină în anul 1990, iar pentru'unele domenii pină în anul 2000.în cursul vizitei de prietenie întreprinse în Bulgaria, Nieolae Ceaușeseu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Todor Jivkov, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, au avut convorbiri oficiale asupra cooperării economice bilaterale și au efectuat un schimb de opinii asupra problemelor internaționale — se arată in relatarea agenției „CHINA NOUĂ". Se subliniază că cei doi conducători au hotărît să întărească cooperarea în domeniile tehnicii e- lectronice, producției de mașini a- gricole, construcțiilor de nave și industriei alimentare. De asemenea — relevă agenția chineză — cele două țări au hotărît să se elaboreze un program de colaborare pe termen lung în vederea extinderii conlucrării lor economice.în legătură cu problemele majore ale vieții internaționale actuale. 

examinate cu prilejul noului dialog Ia .nivel inalt româno-bulgar, agenția arată că în comunicatul publicat la încheierea vizitei, cei doi conducători au subliniat că S.U.A. trebuie să-și retragă rachetele nucleare cu rază medie de acțiune instalate în Europa Occidentală și să înceteze amplasarea, de noi asemenea rachete ; în același timp, Uniunea Sovietică trebuie să o- prească aplicarea măsurilor sale de răspuns; pe această bază Uniunea Sovietică' și Statele Unite urmează săi treacă la reluarea negocierilor în . vederea ajungerii la un acord corespunzător.Cei. doi conducători și-au exprimat, de asemenea, dorința de a-și consacra eforturile pentru transformarea Balcanilor într-o zonă liberă • de arme nucleare. Totodată, ei au, evidențiat necesitatea dezvoltării . în continuare a relațiilor de colaborare bilaterale și multilaterale între țările balcanice — scrie, în încheiere, agenția „China Nouă".în comunicatul dat publicității la încheierea vizitei de prietenie efectuate de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele României, Nieolae Ceaușeseu, in Republica Populară Bulgaria, cele două țări au reafir

mat că vor conlucra activ pentru transformarea . Balcanilor . întf-o zohă liberă'de arme nucleare, pentru întărirea securității, dezvoltarea încrederii, bunei vecinătăți și colaborării intre statele balcanice — menționează și agenția iugoslavă TANIUG.Cei doi conducători de partid și de stat — precizează agenția — au apreciat ^pozitiv rezultatele primei Conferințe la nivel de experți din țările balcanice, care a avut loc la începutul acestui an. la Atena.Sub titlul „Nieolae Ceaușeseu în Bulgaria", ziarul polonez „TRYBU- NA LUDU" publică o corespondentă din Sofia, in care se arată : „în încheierea vizitei de prietenie pe care Nieolae Ceaușeseu a efectuat-o în Bulgaria, la invitația lui Todor Jivkov, s-a dat publicității un comunicat în care se afirmă că cele două părți și-au exprimat satisfacția pentru dezvoltarea colaborării bilaterale în toate domeniile și au convenit adincirea pe mai departe a acesteia". în continuare sint redate principalele idei ale comunicatului evidențiate in partea referitoare la unele probleme ale situației internaționale. Se pune accentul pe faptul că, de ambele părți, s-a relevat imperativul intensificării eforturilor pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară, pentru a se evita pericolul unei catastrofe nimicitoare. De asemenea — menționează cotidianul — a fost subliniată necesitatea ca S.U.A. să-și retragă rachetele nucleare cu rază medie de acțiune, să oprească amplasarea de noi asemenea arme pe teritoriul unor țări vest-europene și, în același timp, U.R.S.S. să oprească, așa cum a declarat deja, aplicarea măsurilor de răspuns și, pe această bază, să se poată trece la reluarea negocierilor sovieto-americane, în vederea ajungerii la un acord corespunzător. România și Bulgaria — scrie ziarul — vor acționa neabătut pentru înfăptuirea propunerilor cuprinse în Declarația politică a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia adoptată la Consfătuirea de ia Praga in 1983 și pornesc de la premisa că aceste propuneri, precum și inițiativele ulterioare ale statelor socialiste reprezintă o bază solidă pentru rezolvarea problemelor dezarmării și a altor probleme internaționale.Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" din R.D. Germană evidențiază importanța pe care conducătorii de partid și de stat ai celor două țări o atribuie, în comunicatul publicat la încheierea vizitei, intensificării eforturilor pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, și in primul rînd la dezarmare nucleară. Bulgaria și România vor acționa în continuare — scrie ziarul — pentru înfăptuirea propunerilor cuprinse în Declarația politică a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, adoptată la Consfătuirea de Ia Praga, în ianuarie 1983, și în Declarația comună a conducătorilor de partid și de stat din 

unele țări socialiste europene, a- doptată la întilnirea de la Moscova, în iunie 1983,Cele două părți s-au pronunțat, de asemenea, pentru crearea de zone denuclearizate în Europa și în Balcani, se arată în continuare.Presa ' cehoslovacă a informat despre vizita de prietenie în Bulgaria a tovarășului Nieolae Ceaușeseu, împreună cu tovarășă Elena Ceausescu.„RUDE PRAVO" și alte ziare centrale cehoslovace se referă îndeosebi, la convorbirile oficiale care au> avut loc, cu acest prilej, între tovarășul Nieolae Ceaușeseu și tovarășul Todor Jivkov.Agenția cubaneză „PRENSA LATINA" a difuzat ample extrase din Comunicatul privind vizita de prietenie a tovarășului Nieolae Ceaușeseu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele ’ Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușeseu, în Republica Populară Bulgaria. Se evidențiază îndeosebi că cele, două țări și-au reafirmat hotărîrea de a acționa în favoarea păcii, cooperării și securității internaționale. Exprimîndu-și îngrijorarea față de înrăutățirea situației internaționale — arată agenția— părțile au subliniat că sînt necesare retragerea rachetelor americane cu rază medie de acțiune, oprirea amplasării de noi asemenea arme pe teritoriul unor țări vest.- europene și, în același timp, ca U.R.S.S. — așa cum a declarat deja— să înceteze aplicarea măsurilorde răspuns, astfel incit, pe această bază, să se poată trece la reluarea negocierilor sovieto-americane în vederea ajungerii la un acord corespunzător. ,
Tradiționalele intilniri la nivel 

Inalt româno-bulgare — scrie agenția menționată — constituie o do
vadă elocventă a prieteniei și co
laborării dintre cele două țări șl 
au, în același timp, o semnificație 
internațională, România și Bulgaria, 
ca țări socialiste, aducind un aport 
activ la lupta pentru pace și secu
ritate in lume.în comunicatul difuzat lâ încheierea vizitei de prietenie. întreprinse in Bulgaria de președintele Nieolae Ceaușeseu, cele două țări au cerut Statelor Unite și Uniunii Sovietice să reia dialogul asupra dezarmării și-s-au pronunțat pentru retragerea-rachetelor americane din Europa occidentală și oprirea aplicării măsurilor sovietice de răspuns, se arată in comentariul agenției FRANCE PRESSE.Totodată, evidențiază agenția, Nieolae Ceaușeseu și Todor Jivkov au atras atenția asupra înrăutățirii fără precedent a situației internaționale în lume și, îndeosebi, în Europa, în urma acțiunilor S.U.A. și N.A.T.O. . ;Cele două țări și-au exprimat, în același timp, voința de a conlucra activ pentru transformarea Balcanilor iptr-o zonă liberă de armie nucleare, scrie A.F.P., menționind, in legătură cu aceasta, că Bulgaria și-a reafirmat acordul pentru ca următoarea Conferință a experților din țările balcanice să aibă loc la București.în relatările consacrate vizitei de prietenie întrepripse in Bulgaria de inalții soli ai poporului român, agenția ASSOCIATED PRESS evidențiază primirea călduroasă făcută distinșilor oaspeți români, subliniind că intilnirile la nivel înalt româno-bulgare au devenit tradiționale. Sint redate principalele momente ale noului dialog româno- bulgar la cel mai, înalt nivel, precum și probleme reliefate în comunicatul dat publicității la încheierea vizitei.In acest document — arată agenția — cei doi conducători de stat au subliniat înrăutățirea fără precedent a, situației -internaționale in lume și, îndeosebi, în Europa.Comunicatul cere, între altele, ca ambele superputeri să-și reducă numărul rachetelor, poziție pe care românii o exprimă de multă vreme, . apreciază Associated Press. Se arată astfel că a fost subliniată necesitatea ca S.U.A. să-și retragă rachetele nucleare cu rază medie de acțiune, să oprească amplasarea de noi asemenea rachete pe teritoriul unor țări vest-europene și în același timp ca U.R.S.S. să oprească, așa cum a declarat deja, aplicarea măsurilor de răspuns și, pe această bază, să se poată trece la reluarea negocierilor sovieto-americane în vederea ajungerii la un acord corespunzător.în comunicatul publicat la încheierea vizitei președintelui Nieolae Ceaușeseu in Bulgaria se; arată că șefii de stat ai României și Bulgariei au cerut Uniunii Sovietice să-și retragă noile rachete amplasate în Europa răsăriteană, dar numai dacă N.A.T.O. și le retrage pe ale sale, scrie și agenția „UNITED PRESS INTERNATIONAL". Se precizează că Nieolae Ceaușeseu și Todor Jivkov și-au exprimat profunda îngrijorare in legătură cu înrăutățirea fără precedent' a situației internaționale în lume și, îndeosebi, in Europa, in urma acțiunilor S.U.A. și N.A.T.O., care nu ascund ele însele că urmăresc obținerea supremației militare.Sînt redate, in continuare, pasajele' din comunicat privind apelul adresat S.U.A. și U.R.S.S. de a relua negocierile — pe baza retragerii rachetelor americane cu rază medie de acțiune, a opririi instalării de noi asemenea arme in Europa occidentală și a încetării aplicării con- tramăsurilor de răspuns de către Uniunea Sovietică — în vederea ajungerii la un acord corespunzător.Aceeași agenție evidențiază primirea călduroasă rezervată înalților oaspeți români, menționind că in- tilnirile și convorbirile dintre cei doi conducători de partid și de stat au devenit tradiționale. (Agerpres)

ATENA:

Poziția României, concepția rwSiWisi 
Nieolae Ceausescu privind reglementarea 

pașnică a diferendelor dintre state
— prezentate Ia reuniunea de experți a Conferinței 

pentru securitate și cooperare în EuropaATENA 31 (Agerpres). — La Atena s-a încheiat schimbul de vederi..general din cadrul lucrărilor reuniunii de experți a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, însărcinată să continue examinarea și elaborarea unei metode general acceptabile de reglementare pașnică a diferendelor. Pozițiile statelor, prezentate în timpul dezbaterilor, ca și propunerile formulate în această prirhă parte a lucrărilor au relevat interesul' țărilor participante față de obiectivul reuniunii de la Atena, de întărirea aplicării principiului, reglementării pașnice a diferendelor in Europa prin convenirea unor metode general acceptabile.în ședința plenară a reuniunii au fost prezentate poziția României și 
concepția președintelui Nieolae 
Ceaușeseu privind reglementarea 
pașnică a diferendelor dintre state 
în Europa și în lume, propunerile 
și acțiunile consecvente ale tării 
noastre vizind eliminarea forței și 
a amenințării cu forța și soluționa
rea tuturor litigiilor dintre state 
numai pe cale pașnică, prin trata
tive. vA fost evidențiată contribuția României pe plan multilateral, lă Organizația Națiunilor Unite, și pe pian bilateral, prin semnarea a peste 
o sută de declarații, acorduri și tratate, cu ocazia vizitelor la nivel înalt, care consacră atașamentul

Funeraliile președintelui Republicii Populare 
Revoluționare Guineea
Prezentarea de condoleanțe 

de către conducătorul delegației române.CONAKRY 31 (Agerpres). — în numele tovarășului Nieolae Ceaușeseu, secretar general ăl Partidului - Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și al tovarășei Elena Ceaușeseu, tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic-Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, aflat la Conakry,'cu prilejul funeraliilor naționale ale lui Ahrried Sekou Toure, a prezentat condoleanțe tovarășului Lansana Beavogui, șeful .interimar al statului,. pri-m-mi- nistru al Republicii Populare Revoluționare Guineea, precum și tova
Reprezentantul P. C. R. primat de 

președintele P. S. S. din NorvegiaOSLO 31 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nieolae Ceaușeseu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise tovarășului Theo Koritzinsky, ’. președintele Partidului Socialist de Stingă din Norvegia, un. salut: cordial și cele mai bune urări de succes în activitate.Președintele P.S.S. din Norvegia a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Nieolae’ Ceaușeseu cele mai călduroase , salutări și urări de sănătate și fericire, de noi succese poporului român în dezvoltarea economică și socială a patriei sale.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către Theo Koritzinsky a tovarășei Eleonora Cojo- caru, membru al C.C. al P.C.R., care
budapesta. Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru

colaborare In domeniulBUDAPESTA 31 (Agerpres). — La Budapesta a avut loc cea de-ă 32-a ședință a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul activității de planificare.Delegația română a fost condusă de ‘tovarășul Ștefan Bîrlea. președintele Comitetului de Stat ai Planificării, reprezentantul țării noastre in comitet.Reprezentanții țărilor membre ale C.A.E.R. in comitet au foșt primiți de tovarășul Jân os Kâdâr, prim-se- cretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.Comitetul a examinat ■ proiectul acțiunilor complexe îndreptate spre asigurarea necesarului- rațional al țărilor membpe ale C.A.E.R. de combustibili, energie și materii prime pînă în 1990 și pe o perspectivă mai îndelungată, îndeosebi prin dezvoltarea în continuare a colaborării, e- conomice în domeniile electroener- geticii, industriei cărbunelui, a .petrolului și gazelor, siderurgiei și
Necesitatea eliminării practicilor discriminatorii 

în comerțul mondial
— relevată Ia lucrările Consiliului U.N.C.T.A.D.GENEVA 31. — Trimisul Agerpres, Constantin Țintea, transmite : în cadrpî lucrărilor Consiliului U.N.C.T.A.D., care se desfășoară la Geneva, se află în curs de dezbatere, printre mai multe categorii de probleme deosebit de importante, consecințele negative pentru economia mondială și comerțul internațional, îndeosebi pentru țările in curs de dezvoltare, ale fenomenelor de amplificare fără precedent în ultimii ani a măsurilor protecționiste adoptate de statele dezvoltate. Aceste măsuri au condus la reducerea exporturilor țărilor in curs de dezvoltare, cu efecte directe asupra procesului de dezvoltare economică a acestora.Luînd cuvîntul, reprezentantul țării noastre a pus în evidență necesi

tatea edificării unei noi ordini in 
domeniul comerțului mondial, în 
vederea promovării unei largi cola
borări economice internaționale, a 
dezvoltării economiei mondiale în 

ferm al părților față de principiul reglementării pașnice a diferendelor.Arătînd. că România acordă o importanță deosebită elaborării unei metode general-acceptabile de soluționare pașnică a litigiilor dintre statele. europene, șeful delegației române, ambasadorul Nieolae Eco- bescu, a subliniat că' la baza elaborării unei metode general-acceptabile de reglementare pașnică a diferendelor trebuie să stea principiile și obiectivele Cartei O.N.U., Declarația adoptată, la inițiativa României, în 1982, la Națiunile Unite, în această problemă, prevederile Actului final de la Helsinki și ale reuniunii de la Madrid, inclusiv mandatul pe care aceasta l-a stabilit pentru reuniunea de la Atena, recomandările reuniunii de la Montreux din 1978, care a convenit elementele unei abordări comune, precum și ansamblul normelor și principiilor dreptului \ internațional, cerințele bunei vecinătăți, înțelegerea și respectul reciproc.S-a arătat că, în scopul facilitării aplicării principiului reglementării pașnice și a metodei care va fi convenită. România consideră că ar fi util să se examineze posibilitatea creării unui mecanism corespunzător, care să ofere un cadru suplu pentru facilitarea găsirii căilor și mijloacelor de soluționare pașnică a diferendelor, pe baza recurgerii la negocieri, bune oficii, mediere și conciliere.

rășei Andree Tourâ pentru pierderea grea suferită prin încetarea din viață a președintelui Sekou Toure, personalitate remarcabilă a vieții politice africane și internaționale.Totodată, din partea tovarășului Nieolae Ceaușeseu, secretar generâl al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost depusă o coroană de flori. Aducind un omagiu din partea tovarășului Nieolae Ceaușeseu și tovarășei Elena Ceaușeseu, conducătorul delegației, române a scris și a semnat in cartea de condoleanțe deschisă m memoria marelui fiu al poporului guineez. ’

se află la Oslo pentru a participa, ca reprezentant al P.C.R., la lucrările celui de-al XVIII-lea Congres al P.C. din Norvegia. ,în cursul întrevederii au fost exprimate satisfacția pentru bunele raporturi dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist de Stingă din Norvegia, precum și dorința de a le dezvolta în viitor, în interesul celor două țări și popoare.Abordindu-se unele aspecte ale situației internaționale, președintele P.S.S. din Norvegia a dat o înaltă apreciere activității consecvente a României, a președintelui Nieolae Ceaușeseu, pe plan extern pentru apărarea și întărirea păcii, pentru dezarmare, securitate și cooperare în Europa și în întreaga lume.
activității de planificaremetalurgiei neferoase, industriei chimice; geologiei și construcțiilor de mașini. Au fost analizate rezultatele preliminare ale lucrărilor de coordonare a planurilor economice ale țărilor membre ale C.A.E.R. pe 1986—1990 ; a avut loc o consultare în .probleme ale dezvoltării econo- mico-sociale și colaborării reciproce a țărilor membre ale consiliului. L.i ședință au -fost, examinate și alte probleme importante ale colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. in domeniul activității de planificare.

★Cu prilejul participării Ia ședința comitetului, conducătorul delegației române a avut intilniri cu președinții organelor centrale de planificare din țări membre ale' C.A.E.R. și din R.S.F. Iugoslavia, în cadrul cărora au fost examinate probleme ale extinderii în continuare a colaborării și schimburilor comerciale reciproce în actualul cincinal și ale coordonării bilaterale a planurilor economice pe 1986—1990.

ansamblu, lichidării subdezvoltării 
și a decalajelor care separă țările în 
cnrs de dezvoltare de statele dezvoltate. în context, el a reiterat poziția și propunerile prezentate de țara noastră la cea de-a Vl-a sesiune a U.N.C.T.A.D., de la Belgrad, privind necesitatea de a se- opri tendințele de accentuate a măsurilor protecționiste, de a- se acționa cu mai mare hotărîre pentru realizarea unui comerț liber și echitabil, pentru eliminarea tuturor măsurilor restrictive, a practicilor discriminatorii, a oricăror condiționări politice sau de altă natură care împiedică dezvoltarea neîngrădită a comerțului mondial.A fost reiterată propunerea României privind stabilirea, în cadrul U.N.C.T.A.D., a unui program de acțiune pentru eliminarea măsurilor restrictive care afectează exportul țărilor in curs de dezvoltare și efectuarea, în acest scop, de ajustări structurale în economia țărilor dezvoltate.

ORIENTUL MIJLOCIU
© Situație încordată în sudul 
Libanului © încheierea parti
cipării S.U.A. la Forța multi
națională din liban ® De
monstrații în teritoriile ocu

pate de IsraelBEIRUT 31 (Agerpres). — în sudul Libanului, situația a fost deosebit de încordată, în cursul zilei de vineri, cea de-a doua zi a grevei generale declarate la apelul mișcării politico- militare șiite „Amal", în semn de protest împotriva intervenției brutale a armatei israeliene invadatoare împotriva populației civile libaneze din orașul Jibchit, din sudul Libanului, în cursul căreia trei persoane au fost ucise, nouă rănite și 500 arestate, relatează agenția France Presse. Legăturile între sudul Libanului și restul țării continuă să fie întrerupte ca urmare a închiderii de către autoritățile israeliene a șoselei de coastă.Primul ministru libanez, Shafic Al-Wazzan, în cursul unei întrevederi avute cu ambasadorul S.U.A. la Beirut, a subliniat necesitatea opririi imediate a practicilor arbitrare israeliene în sudul Libanului și încetării in cel mai scurt timp a ocupației israeliene in această parte a țării, menționează agenția A.N.I.WASHINGTON 31 (Agerpres). — Președintele Ronald Reagan a anunțat că participarea Statelor Unite la Forța multinațională din Liban s-a încheiat, întrucît aceasta „nu mat este necesară" in actualele împrejurări — transmit agențiile Associated Press și Reuter. într-o scrisoare adresată liderilor Congresului, el a arătat, totodată, că S.U.A. „continuă să fie atașate obiectivelor restabilirii unui Liban suveran, independent și unit" și a reafirmat necesitatea retragerii tuturor forțelor străine de pe teritoriul libanez.Un purtător de cuvînt al Casei Albe a explicat ulterior că, în urma acestei măsuri, „cei 1 800 pușcașf marini americani își vor relua operațiunile normale în Marea Medite- rană în cadrul Flotei a Vl-a a S.U.A.".Ample demonstrații s-au desfășurat în teritoriile de pe Malul de vest al Iordanului și Gaza — aflate sub ocupația israeliană — ca și in Israel, cu prilejul „Zilei pămîntului", ce comemorează victimele căzute în lupta împotriva exproprierii forțate a pă- mmturilor arabe de către forțele israeliene. Agențiile internaționale de presă relatează că manifestații de protest au avut Ioc în zeci de orașe și sate din teritoriile ocupate, în taberele de refugiați palestinieni Dayishe, de lingă Bethleem, și Ka- landia. Participanții și-au exprimat protestul împotriva ocupației israeliene, a politicii israeliene de expropriere a pămînturilor palestiniene, au arborat drapelul palestinian.împotriva acestor acțiuni de protest, trupele israeliene de ocupație au intervenit cu forța, deschizînd focul, utilizînd grenade cu gaze lacrimogene și operînd sute de arestări.(Agerpres)
PROBLEMA NAMIBIEI 

Demers al secretarului general 
al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a afirmat din nou necesitatea realizării de urgentă a unui acord de încetare a focului în Namibia, urmat de o transpunere completă în practică a prevederilor rezoluției 435 a Consiliului de Securitate. Aceste opinii au fost exprimate — potrivit purtătorului de cuvint al O.N.U. — în cadrul con-, vorbirii pe care Perez de Cuellar a avut-o la New York cu ambasadorul Africii de Sud. Subliniind că au trecut deja cinci ani de la adoptarea rezoluției menționate, secretarul general al O.N.U. a atras atenția că orice nouă a-mînare în aplicarea planului Națiunilor Unite nu face decît să prelungească suferințele pe care le îndură poporul namibian, refuzarea drepturilor sale legitime fiind de natură să deterioreze situația militară și politică în întreaga regiune din sudul continentului.

Agențiile de presd
transmit:EXPOZIȚIE DEDICATA ROMA- 1 

1 NIEI. In orașul Willebroek a avut 
loc vernisajul expoziției „Momente I I din istoria luptei poporului român I pentru unitate și independență na- ■ 
țională". tn cuvintiil de deschidere, 

,Jet Nauivaelarts, vicepreședinte aii 
Asociației culturale „Dacia“, și | 
Hugo Adriaensens, președintele 
grupului de prietenie Belgia-Romă- . 
nia din Parlamentul belgian, au | I evocat principalele momente ale 
luptei poporului român pentru uni- , 

| tate și independență națională, au 
| reliefat eforturile poporului român | 
pentru edificarea unei societăți mo- 

, derne, rolul și. contribuția deosebită , 
a șefului statului român in soluțio- I narea problemelor politice corn- 
plexe care confruntă omenirea.

IN CAPITALA MALTEZĂ — La | Valletta — au început lucrările unei • reuniuni a reprezentanților statelor . nealiniate din zona Mediteranei, la I 1 care participă delegați din Algeria; • Cipru, Egipt, Jamahiria Libiana;I Iugoslavia, Malta, Maroc, Siria și I ] Tunisia, precum și din partea Or- | ganizației pentru Eliberarea Pales-I tineh Lucrările întrunirii au fost ■ deschise de ministrul afacerilor ex- | terne al Maltei, Alex Sciberras Tri- gona, care a' subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru re- I I ducerea tensiunii în regiune și pen- ■ tru întărirea relațiilor dintre sta- 
I tele aflate in această regiune a lu- I I mii, relevă agenția Taniug. | 
. REUNIUNE A C.E.E. După inde- .lungi deliberări și compromisuri, I miniștrii agriculturii din țările membre ale Pieței comune au con- I venit sîmbătă asupra preturilor a- I I gricole pentru campania 1984—1985, | care începe la 1 aprilie.

VICTIME ALE MALNUTRIȚIEI.
1 Potrivit Organizației Națiunilor' 

Unite pentru Alimentație și Agri-I cultură (F.A.O.), pe continentul I I latino-american malnutriția afec- | 
tează in prezent 40 milioane de per-
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