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a Consfătuirea de lucru
P. C. R.

aportul României la cauza păcii și colaborării, Ia progresul științei în slujba dezvoltării tuturor popoarelor, la făurireaunei lumi mai bune și mai drepte

Stimați tovarăși,Consfătuirea de lucru la care participă primii secretari, secretarii cu problemele agrare și economice, cadre județene din agricultură, conducerile ministerelor și altor organe centrale, activul central de partid, a dezbătut activitatea organelor de partid și de stat pentru realizarea planului pe 1979 și măsurile ce se impun în vederea îndeplinirii în cît mai bune condiții a prevederilor.» pe 1980. Realizările din? anul trecut sînt cunoscute. Am obținut o serie dej realizări în industrie,?1 agricultură și celelalte! ramuri; pe ansamblu, ritmul de creștere a produc-!f ției nu este mic. Cu toa-yj te acestea, sarcinile la o serie de indicatori nu au fost îndeplinite, înregis- trîndu-se serioase rămî- neri în urmă în unele sectoare.în cadrul consfătuirii s-au evidențiat o serie de realizări unele județe, ; ționat lipsurile manifestat în agricultură, în de investiții și sectoare. Sînt cunoscute, de asemenea, prevederile planului pe 1980. Nu doresc să mă opresc acum asupra modului cum s-a desfășurat activitatea pe anul trecut, nici asupra prevederilor pentru 1980. Ne-am propus să analizăm, în cadrul consfătuirii, activitatea desfășurată de organele de partid și de stat și sarcinile ce le revin pentru lichidarea lipsurilor manifestate, măsurile ce trebuie adoptate pentru asigurarea realizării acest an meniile.’■Este de realizările obținute în dustrie și agricultură este încorporată și munca nemijlocită a organizațiilor de partid, a comuniștilor. Marile înfăptuiri obținute în cei patru ani care au trecut din cincinalul actual demonstrează forța creatoare a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, faptul că întregul popor este hotărît să facă totul pentru • înfăptuirea neabătută a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Deși avem o creștere importantă a producției în acești patru ani, nu ne putem declara mulțumiți, avînd în vedere unele nerealizări — atît în industrie, cît și în agricultură — și, mai cu seamă, unele lipsuri manifestate în cursul anului 1979. Unele ministere, conduceri ale întreprinderilor și unităților socialiste din agricultură nu au ,, asigurat urmărirea și desfășurarea’ I corespunzătoare a activității de i producție, mulțumindu-se cu cir- i culare de tot felul, ca și cu justificarea cauzelor deficiențelor. Și în activitatea unor organizații deft, partid, a unor comitete județene’del partid s-au manifestat, de aseme- H nea, lipsuri foarte serioase în or-il ganizarea, controlul și urmărirea I desfășurării îndeplinirii planului./Se poate spune că la unii tova^j/ răși și-a făcut loc o stare de auto-f mulțumire, delăsare și slăbire exigenței și răspunderii față de îndeplinirea 'sarcinilor ce le revih. Aici s-au prezentat multe faptă, s-a vorbit de o serie de neajunsul’! și lipsuri care au făcut ca reali- zările din 1979 în agricultură, irifr dustrie, investiții să fie sub posit: bilitățile și sub capacitatea de carp dispune societatea noastră socia^. listă. Iată de ce trebuie să reflec

importante în s-au men- , care s-au industrie, lucrările în alte

planului în toateînțeles că

I

pe do-în in- punînd astfel o bază trainică pentru perioada 1981-—1985.De la început, aș dori să atrag atenția că se impune, de sus pină jos, introducerea unui stil de muncă comunist, revoluționat, de înaltă responsabilitate și exigență, de ordine și disciplină. Trebuie să punem capăt cu desăvîrșire tendințelor de a îneca munca vie în hîrtii și vorbărie, concentrînd activitatea în. cadrul unităților productive. Cel puțin două treimi din munca fiecăruia să se desfășoare jos — în întreprinderi, în unitățile industriale, agricole, de cercetare și» din alte sectoare, acolo unde se hotărăște realizarea planului — pentru a asigura desfășurarea nftr.-.-, mală a producției. Trebuie să puX i nem capăt justificărilor ; nimeni' ! nu trebuie să se acopere, Invocînd / tot felul de hîrtii, de ordine scriseț", i| ci fiecare trebuie să răspundă per-, |; sonal de îndeplinirea concretă a i sarcinilor încredințate. Nu avem j nevoie de tot felul de planuri su- l'plimentare, ci de muncă concretă,’ I de realizarea planurilor stabilite.J S-a încetățenit o metodă birocratică, lipsită _ de răspundere, de a acopefUTnactivitatea^cu ședințe și hîrtii, înlocuind astfel munca concretă în cadrul unităților de pro-L ducție. Această stare de lucrutn-f' este mai generală, dar s-a ma- \ nifestat cu deosebită putere la Mi- 1 nisterul Agriculturii, unde ordinea, ] disciplina, răspunderea lasă mult. de dorit. Dar tendința justificării cu hîrtii și ședințe este deopotrivă valabilă și pentru activitatea ju- a consiliilor populare, a a organelor de

i

tăm cu toată seriozitatea asupra# stărilor de lucruri negative, a lip-/' surilor din munca organelor de I partid și de stat și să luăm măsuri ■ ferme pentru lichidarea lor și des-ț fășurarea î: mai bune condițiAvem de realizat în 1980 un ritm de peste 11 la sută în industrie și un ritm de asemenea mare în agricultură, în investiții și în comerțul exterior ; trebuie să asigurăm încheierea cincinalului atît cu realizarea prevederilor planului inițial, cît și a prevederilor suplimentare,

tru lichidarea lor și des-l întregii activități în cît\ condiții. ■ ]

detelor, organelor agricole, partid în general.Avem prevederi tehnico-materială pentru realizarea planului de producție în toate sectoarele. Acum este necesar să trecem la activitatea vie, practică, pentru îndeplinirea prevederilor stabilite. Se poate spune că începutul acestui an este relativ bun, deși se mai manifestă o serie de lipsuri. De aceea, trăgînd învățămintele necesare din lipsuri, din stilul de muncă defectuos, să trecem cu ho- tărîre la desfășurarea întregii activități în spiritul hotărîrilor Congresului al XII-lea, aplicînd cu fermitate principiile de muncă co-

bune, o bază corespunzătoare

muniste, întărind răspunderea, disciplina și ordinea în toate domeniile.Tovarășl,Am menționat de la început că în cadrul acestei consfătuiri punem pe primul plan problemele din agricultură, pornind de la faptul că, pentru România, agricultura reprezintă un sector foarte important, care trebuie să asigure buna aprovizionare a populației și a industriei, să aibă un rol mai însemnat în întreaga dezvoltare eco- nomico-socială a țării. în al doilea rînd, am pornit de la faptul că anul trecut în agricultură s-au manifestat lipsuri serioase ; de aceea trebuie stabilit precis ce trebuie făcut pentru a obține, în anul 1980, recolte bune, o producție în conformitate cu prevederile planului, în toate ramurile și subramurile agriculturii.După cum se subliniază și în documentele Congresului al XII-lea, trebuie să punem pe primul plan producția de cereale. Se prevede pentru acest an o producție de cereale de 25—26 milioane tone. în acest scop au fost mărite suprafețele cu grîu, orz, porumb. Practic, vom avea de în- sămînțat culturi cerealiere pe circa 7 milioane de hectare. Dacă vom obține o producție medie de circa 3 500 de kg pe hectar, putem realiza acest obiectiv. Este pe deplin posibil ca, în condiții normale, desfășurînd o activitate corespunzătoare, să realizăm în agricultură- această producție în 1980.După cum a reieșit și din consfătuire. semănăturile de toamnă pot fi apreciate, în general, ca mai bune decît anul trecut. Sînt condiții favorabile pentru a obține la grîu și orz o producție bună. Trebuie să trecem cu hotărîre, în următoarele zile, la terminarea arăturilor și. la pregătirea temeinică a terenului pentru însămînțări. Practic, în maximum 10 zile să terminăm arăturile. De felul-cum se vor realiza lucrările de însămînțări depinde recolta pe care o vom obține în acest an. Trebuie să înțeleagă fiecare că, deja, campania de însămînțări din această primăvară a început. Pînă la 20 martie, lucrările din etapele întii

șl a doua — incluzînd floarea-soarelui și sfecla— trebuie terminate în întregime. Practica din anul trecut a demonstrat că, acolo unde lucrările s-au realizat mai devreme, recoltele au fost cu mult mai bune. De asemenea, este necesar să pregătim temeinic etapa însămîn- țărilor cu porumb, pentru a o putea încheia pînă la 20 aprilie.în fiecare județ, consiliul popular, sub conducerea comitetului de partid, »- să stabilească împreună cu organele agricole, în conformitate cu prevederile Legii lucrărilor agricole, termene pe comună, obligatorii pentru întreprinderile de stat, cooperative și particulari. Nimeni nu se poate sustrage prevederilor legii și obligațiilor controlului consiliilor populare, invo- cind instrucțiunile diferitelor direcții generale. Pentru președinții de. consilii populare este/valabilă numai legea, în virtutea căreia trebuie să stabilească — prin ordine — norme obligatorii. Cine nu Ie aplică trebuie să’ suporte rigorile legii. Este necesar să punem capăt dezordinii, indisciplinei manifestate în efectuarea lucrărilor agricole.Atrag foarte serios aten- . ția asupra acestui lucru pentru că anul trecut consiliile populare, comitetele județene nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin in conformitate cu legea— de a asigura ordinea ș,i disciplina în efectuarea lucrărilor agricole. Direcțiile generale agricole sînt subordonate consiliului popular și comitetului județean de partid și trebuie să execute ordinul acestora. Cine nu-1 execută nu se poate folosi de argumentul că primește ordine de la minister.subordonare trebuie înțe- în sensul că de la mi- primește norme tehnice, acestea trebuie verificate a se vedea dacă corespund
Dubla leasă nister dar șl pentrucondițiilor din județ. Disciplina, ordinea, realizarea la timp a lucrărilor sînt în răspunderea directă a comitetelor județene de partid, a consiliilor populare județene, Iar direcțiile județene sînt organele lor : de specialitate și trebuie să lucreze ca atare. Aceasta este valabil și pentru S.M.A. și I.A.S., pentru organele care se ocupă cu irigațiile și alte activități. Nimeni nu se poate sustrage de la răspundere pe motiv că a primit indicații de undeva de sus de la București. Vreau să fie clare aceste norme și reguli o dată pentru totdeauna.Trebuie să se exercite un control foarte serios asupra calității semințelor și să se acționeze pentru realizarea unor lucrări de bună calitate, a densității optime pentru fiecare cultură. Să fie bine înțeles că, dacă nu vom asigura, în condiții neirigate, circa 50 mii de plante de porumb la hectar și între 60 pînă la 70 mii de plante la hectar în condiții de irigare, nu vom obține recolta corespunzătoare.Deci, posibilitatea de a realiza producția prevăzută este condiționată de efectuarea unor lucrări de bună calitate, de asigurarea seminței și a densității necesare. In toate zonele fără 45—50 de mii porumb la hectar nu sidera însămînțarea Fără 80—100 de mii sfeclă nu putem spune că avem însămînțări corespunzătoare. Fără 55—60 de mii de plante de floarea- soarelui nu putem realiza o recoltă satisfăcătoare. Asigurarea densității optime este valabilă pentru toate culturile. Am stabilit ca Ministerul Agriculturii, împreună Academia agricolă, să publice următoarele 2—3 zile, în pre- normele de densitate obligato- Comitetele județene, consiliile le-

inclusiv de deal — de plante de se poate con- bine făcută, de plante la

cu în să, rii.populare, în conformitate cu gea, vor stabili, prin ordine, pe comune, pe zone, densitatea ce trebuie realizată la toate culturile. Noi pierdem o mare parte din ve
(Continuare in pag. a II-a)

Miercuri, 27 februarie, a avut loc, lă Palatul Republicii, ceremonia inminării tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a Medaliei de aur, cu eșarfă și plachetă.
a Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale, precum și a plachetei,, cu efigie, în aur, emise cu prilejul aniversării a cinci ani de la crearea institutului, în cadrul aceleiași solemnități, tovarășei Elena Ceaușescu. i-a fost

inmînată Medalia de aur. cu plachetă, a Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale.Prestigioasele distincții conferite tovarășului Nicolae Ceaușescu con-
(Continuare m pag. a IV-a)

Cuvin ta rea , președinteiui 
Nicelae CeaușescuDomnilor,Tovarăși,Este o deosebită plăcere pentru mine să întîlnesc astăzi delegația Institutului pentru noua ordine e- conomică internațională,. formată eminenți reprezentanți ai știin- și vieții economice și politice Italia, Anglia, Franța, Germa- federală și Austria. Văd în pre-

din ței din nia zența, dumneavoastră în România — cu prilejul împlinirii a 5 ani de la formarea institutului — o ilustrare a bunelor relații dintre România și țările dumneavoastră, dar mai cu seamă o apreciere a justeței politicii desfășurate de România socialistă pentru lichidarea subdezvoltării, pentru realiza-

ordini economice șlnoiinternaționale, bazată perea unei politice egalitate, pe respectul independenței și suveranității tuturor popoarelor, pe neamestec în treburile interne, pe colaborare reciproc avantajoasă.Aș dori să vă mulțumesc pentru medalia ce mi-ați acordat-o, pentru cuvintele ce le-ați rostit aici la adresa activității mele, și mai cu seamă la adresa activității României socialiste, a politicii sale pe plan internațional.Doresc, de asemenea, să mulțumesc pentru mesajul președintelui institutului, Arturo Frondizi, ruia vă rog să-l transmiteți mai bune urări de sănătate că- cele din

parțea mea. Mulțumesc, totodată, cancelarului Austriei, Bruno Kreis- ky, pentru mesajul ce mi l-a transmis și-i adresez la rîndul meu cela mai bune urări.împlinirea a 5 ani de existență a institutului constituie un moment important, prilejul de a face un bilanț al activității pe care o desfășoară în scopul de a demonstra științific și a-i ajuta pe oamenii politici să înțeleagă faptul că lumea trebuie să se transforme, că . vechea ordine, bazată pe inegalitate în raporturile economice, nu mai poate continua, că ea trebuie înlocuită cu o ordine nouă, întemeiată pe echitate, pe dreptate, care să 
/^(Continuare în pag. a

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii NigerPreședintele Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, pe Ka- rimou Mahamane, care și-a prezentat scrisorile de acreditare In calitate de ambasador extraordinar și pleni potențiar al Republici! Niger in tara noastră. (Continuare în pag. a VI-a).
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(Urmare din pag. I)coltă datorită densității necorespunzătoare.Este necesar să acordăm mult mai multă atenție plantelor tehnice. Producțiile pe care le obținem de ani de zile sînt cu mult sub posibilitățile solului, ale eforturilor și cheltuielilor pe care le facem în acest sector. Floarea-soa- relui, sfecla, soia, inul, cînepa, alte culturi tehnice dau o recoltă sub jumătatea a ceea ce s-ar putea obține. Să se analizeze temeinic felul cum se- realizează, pe ce suprafețe și în ce condiții, cultura plantelor tehnice, pentru a putea obține producții mult mai mari. Nu este nevoie, cred, să explic ce importanță are aceasta pentru a- provizionarea populației, pentru industria alimentară, pentru întreaga economie.Discutăm de mult timp problemele legate de asigurarea unei producții bune în legumicultura pentru satisfacerea deplină a cerințelor populației și asigurarea u- nor disponibilități de export. Practic, nu putem fi mulțumiți cu ceea ce am realizat. Nu mă mai refer la faptul că nu s-a acordat atenție legumelor cu un conținut nutritiv ridicat. Pentru anul acesta s-a stabilit să fie mărită suprafața însămînțată cu legume, astfel în- cît să realizăm circa 5 milioane tone de legume. In acest cadru a fost mărită substanțial suprafața pentru mazăre-boabe și fasole verde și pentru alte legume cu valoare nutritivă ridicată. Am mai discutat aceste probleme în toamnă și cred că toate comitetele județene au planurile de cultură. Fiecare comitet județean, fiecare consiliu popular să ia toate măsurile pentru a realiza în întregime suprafețele cu legume, în structura stabilită, punînd accentul pe mazăre, fasole și alte produse stabilite prin structura planurilor de producție. Nu putem înlocui mazărea sau fasolea cu varza sau cu spanacul. Trebuie să asigurăm o structură cît mai bună a culturilor pentru a satisface corespunzător cerințele de hrană ale întregii populații. Populația trebuie să dispună de o bună aprovizionare cu legume bogate în proteine. Am stabilit ca de fasolea boabe să se ocupe tot sectorul de legumicultura, deoarece această cultură a rămas, de fapt, la voia întîmplării ; de mulți ani nu realizăm producția de fasole boabe de care avem nevoie. Am stabilit cu Ministerul Agriculturii ca această cultură să cuprindă anul acesta 90 mii de hectare. Fiecare comitet județean și consiliu popular trebuie să ia măsuri pentru a realiza această cultură pe suprafața planificată, pe pămînturi corespunzătoare și cu densitatea necesară, încît să obținem o producție de fasole pe măsura cerințelor ; aceasta, în afară de ceea ce trebuie să producă populația, pe terenurile individuale, precum și în afară de ceea ce trebuie să se realizeze de membrii cooperatori în cultură intercalată.începînd din martie și pînă în noiembrie, să asigurăm un consum corespunzător al populației cu legume în stare naturală ; conservele să fie realizate numai pentru perioada de iarnă. Din consumul de bază, față de cele 160 de kilograme, cît revin pe locuitor anual, cel puțin 110 kilograme să se dea populației în stare naturală — proaspătă sau uscată. în acest sens, fiecare comitet județean să ia măsurile necesare pentru a-și asigura legumele. Practic — în afara unor legume timpurii — în condițiile României nu există județ care să nu-și poată asigura legumele‘de care are nevoie.Deoarece s-a vorbit aici de sere și solarii, vreau să atrag atenția că, începînd din acest an, după ce recoltăm cultura actuală, vom renunța la serele ce consumă combustibil lichid. Vor rămîne în producție numai serele care se bazează pe consumuri de aburi sau pe ape termale, precum și acelea care pot trece pe cărbune. Va trebui să ne gîndim să folosim solariile pentru material săditor și pentru culturi timpurii, fără încălzire. în prezent, la solarii avem și mari pierderi de1 folii. Practic, acestea nu ajung nici pentru o cultură, pentru că la alegerea terenurilor nu se ține seama de vînt, de furtuni. Trebuie să punem un accent mai mare pe solariile mici, pe adăposturi în curți — care dau posibilitatea unor recolte mai bune cu pierderi mult mai mici. Anul acesta trebuie să realizăm în întregime producția de legume, în sortimentele și în structura stabilită, în culturi succesive, inclusiv în culturi de toamnă, pentru a asigura o bună aprovizionare a populației și disponibilul pentru export.Am făcut serioase investiții în pomicultură și viticultură. Totuși, recoltele nu sînt mulțumitoare. De aceea, atrag atenția județelor, îndeosebi celor unde pomicultura și viticultura au o pondere importantă, de a se ocupa mai îndeaproape de acest sector — de felul cum sînt efectuate lucrările, de îngrijirea viei și pomilor — pentru că nu putem fi mulțumiți cu producțiile pe care le realizăm acum. Cu viile noastre — mi se pare că sîntem printre primele 7 sau 8 țări din Europa în ce privește suprafața — ar trebui să avem o producție care nu numai să satisfacă necesitățile populației, dar să ofere și rezerve pentru export.Același lucru este valabil în pomicultură. Avem aproape 400 000 de hectare cu pomi. Este necesar să se analizeze de îndată situația din acest sector important și să se asigure lucrările corespunzătoare pentru obținerea unor recolte mult mai mari.în general, aș dori să atrag atenția asupra problemei folosirii judicioase a fondului funciar. Practic, 10—15 la sută din suprafață se pierde anual datorită golurilor în 

culturi șl plantații, băltirilor, efectuării necorespunzătoare a lucrărilor, neînsămînțării întregii suprafețe. Din aceste cauze rămîn nefolosite terenuri în cooperative, în I.A.S.-uri, precum și în gospodăriile individuale. Trebuie acționat cu toată hotărîrea pentru însă- mînțarea și cultivarea chiar și a ultimului metru pătrat.Avem unele lucruri bune într-o serie de județe, dar, pe ansamblu, fondul funciar nu este folosit în mod corespunzător. Și în acest domeniu consiliile populare comunale, orășenești și județene trebuie să ia măsuri foarte hotărîte. Este necesar ca pe terenurile virane din orașe să nu plantăm numai iarbă, ci să le folosim și pentru legumi- cultură. în fiecare oraș trebuie ca în curțile cetățenilor să se cultive legume.Legat de folosirea fondului funciar, doresc să mă refer la irigații. Facem în acest domeniu mari eforturi financiare; ne costă un hectar irigat, în medie, 20 mii lei. De aceea este inadmisibil ca suprafața pe care am irigat-o s-o folosim numai parțial. O mare suprafață în zonele deficitare în apă nu este irigată, iar aproape o trei- me din suprafața irigată nu a primit decît o singură udare. Or, astfel nu se poate asigura o producție corespunzătoare. Irigațiile sînt concentrate practic în 9 județe din sud : Brăila — 225 mii hectare. Constanța — 372 mii. Dolj — 250 mii, Ialomița — 376 mii, Ilfov — 224 mii, Olt — 133 mii, Mehedinți — aproape 90 mii. Teleorman — 180 mii și Tulcea — 184 mii hectare.Este necesar ca Ministerul Agriculturii, organul său de specialitate, să se concentreze îndeosebi asupra irigațiilor în aceste județe, pentru a se asigura recoltele prevăzute în studiile tehnico-econo- mice. Fără 8 000 kg de porumb pe teren irigat nu putem considera că avem o cultură bună ! Or, în Constanța obținem 3 500—4 000 la ha ! Pentru ce facem irigații acolo ? Trebuie să revedem și structura culturilor, folosind irigațiile pentru plantele care răspund cel mai bine. Porumbul se află din acest punct de vedere pe primul loc. în general, Ministerul Agriculturii, județele nu acordă atenția corespunzătoare felului cum sînt folosite irigațiile. în consfătuire, unii tovarăși s-au referit la necesitatea de a se realiza lucrările de irigații, dar nu au spus un cuvînt despre ceea ce s-a întîmplat cu suprafețele irigate, despre recoltele obținute pe ele. Concentrînd atenția asupra județelor din sud cu mari suprafețe irigate — fără a neglija, desigur, celelalte județe — trebuie să asigurăm funcționarea normală și udarea corespunzătoare a plantelor. Aceasta este una din problemele esențiale și din obligațiile primordiale ale Ministerului Agriculturii, ale fiecărui comitet județean.Tovarăși,în ceea ce privește zootehnia, pe ansamblu, s-a înregistrat o anumită creștere a efectivelor în acest cincinal, însă nu în conformitate cu prevederile planului. Producțiile pe care le obținem sînt însă nesatisfăcătoare. Fiecare județ își cunoaște planul atît la efective, cît și la producție și, asigurând realizarea efectivelor, trebuie să se o- cupe de buna îngrijire a animalelor și de realizarea producțiilor stabilite. Cu circa 3 milioane de vaci, ar trebui să avem o producție de lapte care nu numai să satisfacă cerințele interne, ci să dea și un surplus. Și aceasta nu prin obținerea unor producții excepționale, ci de circa 2 000—2 200 litri pe vacă. De aceea, trebuie să se treacă la măsuri hotărîte pentru buna îngrijire a animalelor, a vacilor de lapte. îngrijirea înseamnă și lapte mai mult, dar și asigurarea reproducției. Am discutat cu Ministerul Agriculturii luarea*  unor măsuri imediate pentru realizarea natalității planificate pentru acest an. Sîntem la sfîrșitul lui februarie, mai avem practic 10 luni, deci putem asigura realizarea natalității și Ia vaci; și la porcine și ovine, dacă ne vom ocupa în mod organizat de această problemă. Dispunem de aproape un milion de scroafe și aceasta face posibil să asigurăm cantitatea de purcei necesară, chiar un excedent. Desigur, trebuie să acordăm atenția corespunzătoare și păsărilor, atît pentru ouă, cît și pentru came. A- vem programe speciale și pentru creșterea iepurilor de casă și a altor animale mici, de blană. Să se revadă aceste programe pe județe și să se ia măsuri pentru realizarea lor. Cu o bună organizare putem asigura realizarea în întregime a efectivelor și a producției de lapte, carne, ouă și lînă.Desigur, pentru a asigura o zootehnie corespunzătoare trebuie să-i acordăm atenția cuvenită. De fapt, activitatea din zootehnie, ca dealtfel și din alte ramuri ale agriculturii, trebuie să capete un caracter industrial. Am creat multe complexe mari, dar organele noastre se ocupă insuficient de ce se întîmplă în aceste complexe, deși, în unele, avem rezultate foarte bune, care pot fi comparate cu rezultatele obținute pe plan mondial. Nu se generalizează' însă suficient experiența obținută. Să luăm specialiști și să-i ducem la Timișoara, unde avem un complex de porci foarte bun, să învețe acolo cum să îngrașe porcii. Avem și complexe bune de păsări, să trimitem specialiștii să lucreze și să învețe acolo. Aceasta este valabil și pentru cultura mare. Avem întreprinderi agricole de stat care dau peste un vagon de porumb la hectar în condiții de neiri- gare ; avem și cooperative agricole care dau peste un vagon de porumb. Să-i trimitem pe specialiști să lucreze acolo, să învețe cum se face agricultură. Nu există 

suficientă preocupare nici la minister și. nici la județe pentru a-i învăța pe oameni cum să lucreze pe baza experienței bune pe care o avem.Avem unități de stat și cooperatiste de tot felul, care sînt un model ; dacă generalizăm experiența lor, într-un an, doi vom face din agricultura noastră o agricultură exemplară. Deci, nu spun să facem altceva în plus, ci să generalizăm în toate ramurile agriculturii ceea ce avem bun în România.încă din martie, Ministerul Agriculturii, comitetele județene, consiliile populare să treacă la măsuri hotărîte pentru a lichida stările de lucruri negative din zootehnie și a asigura îndeplinirea planului, așa cum este stabilit.Trebuie să ne ocupăm serios și de baza furajeră. Am discutat în toamnă cu primii secretari și, recent. cu Ministerul Agriculturii, subliniind că producțiile pe care le prevedem pot asigura o bună furajare a animalelor. După calculele făcute de minister, ne trebuie circa 9 milioane și jumătate tone de furaje concentrate, din care 6 milioane tone de porumb, restul orz, soia, șroturi ș.a.m.d. Este pe deplin posibil și trebuie să asigurăm aceste cantități. Trebuie însă să dezvoltăm puternic și furajele de volum. Avem peste 4 milioane de hectare de pajiști, pășuni și finețe ; dacă acestea ar da producții nu excepționale, ci numai de 10—12 mii de kg la hectar, am asigura 40—50 de milioane de tone de masă verde. Trebuie, de asemenea, folosite paiele, pe care mulți încă le lasă pe cîmp și le dau foc, cocenii de porumb, care și acum sînt nestrînși în multe județe, precum și alte culturi furajere.Toate acestea ne dau posibilitatea să ajungem Ia 120—130 de milioane. de tone furaje masă verde și grosiere. Cu această cantitate asigurăm pe deplin furajarea tuturor animalelor pe care le avem în țară — în unitățile de slat și cooperatiste, în gospodăriile particulare. Este necesar însă să trecem hotărît, în fiecare județ, la realizarea încă din acest an a acestei baze furajere. Trebuie organizate în mod corespunzător activitatea de producție, strîngerea și pregătirea furajelor. .Am avut o serie de experiențe pozitive — folosirea ureei, precum și altele'— dar organele de specialitate nu s-au ocupat și nu se ocupă de generalizarea lor în producție în întreaga țară.Este necesar ca Ministerul Agriculturii să înțeleagă că problema furajelor pentru animale constituie o sarcină de importanță excepțională ; nu vom avea animalele și producția animalieră necesară dacă nu asigurăm baza furajeră. Comitetele județene, consiliile populare au în această privință răspunderi și sarcini deosebite ; ele trebuie să treacă imediat, pe baza planurilor pe care le au, la adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea bazei furajere în cantitățile corespunzătoare pentru toate animalele.Doresc, încă o dată, să atrag atenția asupra necesității de a se livra la timp producția animalieră — lapte, carne, ouă, lină — în general produsele agricole pentru fondul de stat, pentru că numai pe această bază putem asigura buna aprovizionare a populației. Trebuie să înțelegem că livrarea produselor către fondul de stat nu este benevolă ! Aceasta este o obligație — și toate consiliile populare, comitetele județene de partid au datoria să se ocupe permanent, decadal, de felul cum se realizează, la toate produsele, fondul de stat de produse agricole. Și Ministerul Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție poartă, de asemenea, răspunderea pentru realizarea obligațiilor către stat de către toate cooperativele agricole. Trebuie să spun că în această privință activitatea ministerului — ca și a uniunii, dealtfel — este nesatisfăcătoare. Trebuie să atrag, totodată, atenția că revine și guvernului sarcina de a urmări felul cum Ministerul Agriculturii își îndeplinește aceste obligații.Tovarăși,în înfăptuirea sarcinilor din agricultură trebuie să punem un mai mare accent pe buna desfășurare a activității consiliilor unice agroindustriale. Se pare că aceste organisme nu-și realizează încă atribuțiile. Comitetele județene și Ministerul Agriculturii au renunțat să mai lucreze însă direct cu cooperativele și întreprinderile agricole de stat, fără să fi asigurat buna funcționare a consiliilor. Chiar în condițiile bunei funcționări a consiliilor unice agroindustriale, . întreprinderile de stat și cooperativele agricole de producție își păstrează rolul și răspunderea în realizarea producției agricole. Iată de ce ministerul, comitetele județene de partid, consiliile populare trebuie să lucreze și să se ocupe nemijlocit de activitatea acestor unități de bază din agricultură.în ce privește consiliile unice agroindustriale, trebuie înțeles că președinții lor nu sînt numai organizatori de partid. Ei răspund pe linie de stat, în fața consiliilor populare, a organelor agricole, de activitatea de producție. în fruntea consiliilor agroindustriale trebuie numiți președinți care cunosc agricultura, le place agricultura și sînt în stare să conducă munca în acest sector economic. Cei mai buni' activiști trebuie numiți președinți ai acestor organisme. Să facem din aceste consilii organe de conducere a agriculturii ! Cunoașteți ce obiective ne-am propus. Iată de ce trebuie să .alegem președinții dintre activiștii de partid buni, dintre ingineri, tehnicieni, economiști, adică din rindul oamenilor bine pregătiți, care cunosc agricultura și sînt ho- tărîți să lucreze in agricultură. Să-i 

instruim și să-i ajutăm să învețe ce au de făcut. Să veghem, de asemenea, ca activitatea lor să se desfășoare în fermă, în cîmp, în complex. Zilnic să-și exercite îndatoririle în rindul agricultorilor, iar munca de partid pe care trebuie să o desfășoare să fie legată de îndeplinirea planului. Fără a uita însă — repet — că întreprinderile de stat și cooperativele agricole de producție rămîn unitățile de bază în agricultură.Este necesar, de asemenea, să ne ocupăm de munca vicepreședinților, care sînt și directori ai S.M.A. Avînd în vedere că S.M.A. execută, de fapt, toate lucrările de mecanizare pe raza consiliului, aceștia trebuie să fie, de asemenea, buni conducători, să cunoască proble1- mele agriculturii, să știe cînd trebuie însămînțat și cum trebuie însămînțat.De asemenea, inginerul-șef al consiliului agroindustrial, zootehnistul, medicul veterinar și economistul trebuie să asigure conducerea tehnică și economică pe întregul consiliu. Ei trebuie să lucreze cu toți inginerii din unități — într-un consiliu există 15—20' de ingineri și m&iici veterinari, în unele cazuri chiar 30. De aceea, inginerul-șef de consiliu trebuie să fie un specialist bun, energic, un conducător, nu un birocrat, un funcționar. Același lucru este valabil pentru medicul veterinar, pentru economiști. Cadrele de la consiliul agroindustrial trebuie să se bazeze pe întreaga forță care există în I.A.S.-uri și în cooperative, în S.M.A.-uri, asigurînd conducerea și bună desfășurare a întregii activități.Iată de ce este necesar să se revadă modul cum funcționează acest organism, cine sînt oamenii puși să conducă aceste consilii. Consiliile trebuie să constituie un sprijin puternic pentru comitetul județean de partid, pentru consiliul popular județean și direcția agricolă județeană, fără a se renunța, desigur, la activitatea directă în întreprinderile de stat și în cooperative. în unitățile de bază trebuie să ajungă și primul secretar județean, care nu trebuie să se mulțumească doar că a stat de vorbă cu președintele consiliului sau cu inginerul-șef. Cu atît mai mult este valabil aceasta pentru directorul și ceilalți specialiști din organele agricole județene. Este necesar să facem din consiliile unice agroindustriale organisme vii, de conducere concretă a agriculturii !Tovarăși,Trebuie să punem ordine și în activitatea stațiunilor de mașini agricole. Proasta executare a lucrărilor este legată direct de stările de indisciplină și lipsă de răspundere în ■ munca unor stațiuni. De fapt, stațiunile nu sînt folosite în mod corespunzător'pentru a asigura executarea în termenele și în condițiile de calitate corespunzătoare a tuturor lucrărilor. Nu se exercită controlul și îndrumarea necesară, nu există pregătirea corespunzătoare a formațiunilor de lucru. Am întîlnit, practic în toate județele, oameni, tractoare sau combine izolate, care lucrau la voia întîmplării. Nimeni nu se o- cupa de calitatea lucrărilor. Or, trebuie să înțelegem că tot ceea ce se face în agricultură — de la arat și însămînțat și pînă la strîns, întregul complex de lucrări — este realizat de mecanizatori. Deci rolul hotărîtor pentru producția agricolă îl au mecanizatorii, și am impresia că \nu li se acordă atenția cuvenită în ce privește pregătirea și instruirea lor. Nu este vorba numai să știe să conducă tractorul, ci și să înțeleagă problemele din agricultură. S-a stabilit să trecem la formații mari de lucru, sub conducerea unui inginer sau tehnician agricol. Acesta trebuie să știe însă să meargă cu tractorul, să regleze tractorul, combina și celelalte mașini a- gricole. La noi există încă mentalitatea că inginerul, specialistul este supraveghetor, sfătuitor. .Trebuie să punem capăt acestei mentalități. Inginerul nu este supraveghetor și sfătuitor ; este muncitor agricol de specialitate. El trebuie să participe la efectuarea lucrărilor, începînd cu aratul, semănatul, cu lucrările de întreținere și terminînd cu strînsul și depozitatul recoltei.Trebuie să schimbăm această mentalitate începînd de la Ministerul Agriculturii. Specialistul agricol, ca și cel din industrie — desigur, fiecare în domeniul său — trebuie să participe la realizarea producției. Din păcate, în agricultură avem prea mulți supraveghetori și sfătuitori în rindul specialiștilor, și prea puțini din cei care pun mîna să execute efectiv lucrările. Alături de mecanizatori, rolul hotărîtor îl au specialiștii — inginerii, zootehniștii, medicii veterinari și tehnicienii — care sînt în număr destul de mare și poartă răspunderea efectuării lucrărilor, a realizării producției agricole. La fel conducerile întreprinderilor agricole de stat, conducerile cooperativelor și toți lucrătorii, întregul personal. Pentru a putea realiza socialismul, dezvoltarea economică trebuie ca flecare să muncească ! Fără muncă' nu se poate face nimic, nu se pot obține rezultate în producție ! Să se înțeleagă bine că, atunci cînd trebuie strînsă recolta, și contabilul, și casierul, și magazionerul trebuie să meargă pe cîmp, nu să stea la umbră și să înregistreze cînd intră camionul.^ Ar fi suficient pentru strînsul recoltei întregul personal plătit din agricultură — care numără cîteva sute de mii de oameni. Și președintele consiliului popular, funcționarii din primărie au datoria ca — în toiul activității agricole — să se ocupe de muncile agricole. Inclusiv . medicul trebuie să dea asistența medicală în cîmp, oamenilor mun

cii din formațiile de lucru. Cei a- proape 40 de mii de specialiști cu studii superioare, ca și cele cîteva zeci de mii de specialiști cu studii medii din agricultură, trebuie să facă agricultură, nu hîrtii. în acest sens trebuie să privim și activitatea direcțiilor județene agricole. Ele au fost reorganizate, dar au încă un personal mare. Trebuie să normăm personalul ingineresc și să lucreze în producție — în I.A.S.-uri, în cooperative, în ferme. Pentru activitatea de îndrumare și control trebuie un număr mic de specialiști, întrucît și laboratorul trebuie să se afle în întreprindere, în cooperativă. Direcțiile județene trebuie să-și îndeplinească sarcinile ce le revin în conducerea a- griculturii, sub conducerea nemijlocită a consiliului popular și a comitetului județean de partid. Directorii sînt și vicepreședinți ai consiliului popular, avînd o putere în plus nu pentru a participa la ședințe, ci pentru a lucra mai bine în îndeplinirea atribuțiilor de conducere a agriculturii. Tot ceea ce am spus însă pînă acum privește nemijlocit și direcțiile generale — stilul, metodele de muncă ale acestora — și trebuie neapărat să facem ca două treimi din activitatea lor să se desfășoare în I.A.S.-uri, cooperative, ferme, în unitățile de producție. în perioadele de vîrf, cadrele din direcțiile generale trebuie să lucreze permanent în unitățile de bază. Strînsul recoltei tre^-» buie să fie o acțiune — ca să spunem așa — cu caracter militar ; toată lumea să fie în cîmp și nimeni să nu se deplaseze pînă n-am strîns recolta. Agricultura trebuie să fie înțeleasă ca o acțiune de. disciplină și ordine în toate perioadele — la însămînțări, la întreținerea și strînsul recoltei. Inclusiv ministrul agriculturii, secretarul C.C. cu problemele? .agriculturii nu trebuie să plece dimineața și seara să se reîntoarcă în București; la fel secretarul C.C. cu problemele organizatorice. Munca organizatorică de partid înseamnă, prin însăși denumirea ei, organizarea îndeplinirii hotărîrilor de partid, a planului, organizarea activității în toate domeniile, inclusiv în agricultură, chiar dacă se mai ocupă și altcineva de sectorul respectiv.Perioadele de vîrf din agricultură, presupun o mobilizare generală, militară — am putea spune. Avem . comandamente, și acestea sînt suficiente, dar în activitatea lor lipsește uneori spiritul de ordine, de organizare, de disciplină, de răspundere.Tovarăși.Vorbesc de ceea ce trebuie să facă județele, dar doresc să se înțeleagă că și organele centrale au răspunderea lor și că, în această privință, lucrurile nu mai pot merge ca pînă acum. Desigur, avem un Consiliu Național al Agriculturii, avem un Minister al Agriculturii. Avem un aparat uriaș, de peste o mie de oameni, în acest minister, ca și în celelalte organisme a- gricole — în Academia agricolă, în învățămîntul agricol și alte organisme, care, toate la un loc, trebuie să fie anga-~ jate în realizarea lucrărilor agricole, să poarte răspunderea în a- ceastă privință. De fapt, în perioada însămînțărilor, a strînsului re-, coltei, toți funcționarii din mi- nister trebuie să meargă la cîmprii nu să stea în birouri. Și cei de la țj Academia agricolă și institutele de cercetare trebuie să meargă la
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Reglementări în interesul 
economiei naționale, al cetățenilor
în presa de ieri au fost publicate Decretul Consiliului de Stat privind 

extragerea și valorificarea aurului din nisipurile aluvionare, împreună cu 
Regulamentul privind organizarea acestei activități, precum și Decretul 
prezidențial privind prețurile de achiziție de la populație ale aurului, 
Platinei și argintului. Sînt acte normative cu o profundă semnificație economică, izvorite din grija fată de avuția națională și pentru sporirea acesteia, menite să creeze cadrul organizatoric pentru punerea in valoare a tuturor resurselor de metale prețioase, pentru achiziționarea de Ia populație, în condiții reciproc avantajoase, atît pentru cetățeni, cît si pentru stat, a aurului, platinei și argintului. în legătură cu prevederile noilor reglementări, am solicitat cîteva precizări tovarășului ION DOBRESCU, vicepreședinte al Băncii Naționale.După cum se știe, dezvoltarea susținută a industriei, a ramurilor de vîrf ale acesteia presupune utilizarea în scopuri productive a unor cantităti tot mai mari de metale prețioase. Bunăoară, aurul este o materie primă importantă pentru realizarea componentelor electronice ale televizoarelor, ale altor aparate electronice casnice sau de uz industrial, ale aparaturii medicale, pentru fabricarea a diverse utilaje destinate industriei chimice, economiei forestiere și industriei ușoare etc. Platina, datorită proprietăților sale fizico-chimice. este larg folosită la fabricarea sitelor pentru reactoarele marilor combinate de îngrășăminte .chimice, la confecționarea filierelor, piese importante din componenta utilajelor pentru realizarea fibrelor și firelor artificiale si sintetice, la proteze medicale. La rindul său. argintul are o sferă largă de utilizare în electronică si electrotehnică, la fabricarea amalgamului pentru stomatologie, a filmelor și a altor bunuri materiale. Practic, fiecare la noi acasă sau la locul de muncă folosim aparate și materiale care conțin în ele anumite cantităti de metale prețioase. Este deci în interesul dezvoltării industriei, al fabricării intr-o gamă diversificată a bunurilor electronice și electrotehnice de1 uz productiv sau casnic, al asigurării unor materiale necesare pentru apărarea sănătății omului ca economia națională să dispună de cantităti sporite de asemenea metale prețioase.' Dealtfel, pe plan mondial se manifestă o tot mai accentuată preocupare pentru asigurarea resurselor de metale prețioase, fapt relevat de sporirea vertiginoasă a solicitărilor de asemenea materiale și, implicit, a preturilor acestora. 

cîmp, să asigure realizarea lucrărilor agricole în conformitate cu normele și regulile stabilite. Dacă nu se trece la activitate practică, vie, autocritica ministerului, a celorlalte organe agricole nu are absolut nici un fel de valoare. Eu cer conducerii Ministerului Agriculturii să pună capăt stărilor de lucruri manifestate în trecut și să-și îndeplinească sarcinile. într-o măsură mai mare sau mai mică, toți cei care lucrează în conducerea agriculturii poartă răspunderea pentru aceste stări de lucruri.Am vorbit, pe parcurs, de consiliile populare comunale, orășenești și județene. Doresc numai să reamintesc că, în conformitate cu Legea lucrărilor agricole, consiliile populare au răspunderi deosebite și trebuie să-și intre serios în atribuții. Inclusiv Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare trebuie să înțeleagă că poartă răspunderea și pentru felul cum consiliile populare își desfășoară activitatea în agricultură.Este necesar, desigur, să analizăm și activitatea uniunilor județene ale cooperativelor agricole de producție, activitatea Uniunii Naționale a Cooperativelor, acestea avînd o răspundere foarte mare în buna desfășurare a activității de producție, în organizarea muncii. Noi nu judecăm uniunea după ce sesizează, ci după felul în care.conduce activitatea de producție ; cooperativele agricole sînt organizații de producție agricolă, deci și uniunile județene, Uniunea Națională sînt organisme de conducere a bunei organizări a muncii, de întărire a disciplinei, de realizare a producției și livrare la fondul de stat a produselor.Tovarăși,Trebuie să îmbunătățim mult activitatea politică de masă. Să dezbatem larg problemele cu oamenii muncii. Desigur, au avut loc adunările generale care au dezbătut aceste probleme. Trebuie însă să ridicăm și mai mult spiritul de răspundere și exigență al conducerilor întreprinderilor de stat și cooperativelor agricole, al membrilor cooperatori, al tuturor lucrătorilor din agricultură. Să folosim acum noul cadru creat — mă refer la organizațiile democrației și unității socialiste din comune — pentru a discuta cu toți cetățenii problemele producției agricole, măsurile necesare pentru îndeplinirea marilor sarcini pe care le avem în agricultură.Este necesar să acordăm mai multă atenție zonelor necooperati- vizate, ca și, în general, producției agricole de pe terenurile în proprietate personală sau date în folosință cooperatorilor. în aceste sectoare nu se urmărește cum trebuie producția. Numărul de animale, îndeosebi la bovine, a scăzut foarte mult în sectorul particular, la gospodăriile cooperatorilor și în zonele necooperativizate. Este necesar ca toți cei ce locuiesc în sate, inclusiv muncitorii, să se ocupe și de agricultură. Gospodăriile sătești trebuie să asigure lucrarea terenurilor pe care le au în folosință sau în proprietate, inclusiv din curți. Locuitorii satelor — inclusiv medicii, inginerii, muncitorii din fabrică — trebuie să crească animale și să lucreze pămîntul ! Ministerul Agriculturii să întocmească un program pentru fiecare județ, pentru dezvoltarea producției agricole șl animaliere în toate gospodăriile. De asemenea, să se introducă și în

în acest sens, decretul care regle
mentează modalitățile de extragere și 
valorificare a metalelor prețioase din 
nisipurile aluvionare are scopul de a stimula populația să participe la recuperarea unor cantităti de aur si argint ce se găsesc în aluviunile rîu- rilor de munte — îndeletniciri care au avut vechi tradiții în rindul locuitorilor din unele zone ale tării. Dintre facilitățile create cetățenilor amintim pe cele referitoare la posibilitatea atragerii Ia această activitate a pensionarilor, veniturile obținute neafectînd pensia și pensia suplimentară ; pentru veniturile realizate din activitatea de extragere și valorificare a aurului și argintului de către persoanele care au primit autorizație în acest sens nu se datorează-impozite ; persoanele autorizate au dreptul să obțină informațiile necesare privind cantitatea și calitatea rezervelor aluvionare în locul solicitat si să obțină, contra cost, sculele si uneltele necesare exploatării. Condițiile de obținere a autorizației — care presupun formalități simple — precum și prețul și modalitățile de plată a metalelor prețioase, primele care se acordă pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea de extragere din nisipurile aluvionare a aurului și argintului sînt precizate în regulamentul publicat în presă.în legătură cu Decretul privind prețurile de achiziție de Ia populație ale aurului, platinei și argintului, se cuvine subliniat faptul că prevederile sale oferă cetățenilor certitudinea evaluării corecte a conținutului de metal prețios din metalele ce se oferă spre vînzare și a încadrării, în funcție de complexitate, in preturile majorate stabilite pentru bijuterii. Desigur, oetăteniț care doresc să 

orașe dreptul și obligația populației de a crește animale, îndeosebi păsări și porci, iar acolo unde există condițiile necesare, și bovine. De asemenea, este necesar să se treacă la organizarea creșterii pe lîngă cantine, care dispun de mari cantități de resturi alimentare, a păsărilor și porcilor.în general, este necesar să luăm măsuri pentru a pune capăt risipei de alimente, sub orice formă. Noi consumăm numai din fondul central 4 milioane tone grîu, plus un milion și jumătate la sate. Normal, chiar la 150 kg. pe locuitor — care este un consum foarte mare — nu ar trebui să depășim 3 300 000 — 3 400 000 de tone.Deci, ca să revin la ideea inițială, toți cetățenii care dispun de posibilități să crească animale, să contribuie la creșterea producției agricole. Vor trebui stabilite obligații pe comune de livrare a animalelor de carne către fondul de stat, pe bază de contract. Nu vom introduce din nou cota obligatorie, dar fiecare comună trebuie să contracteze o anumită cantitate de carne, care trebuie introdusă în plan. Toți cetățenii țării trebuie să înțeleagă că e necesar să se folosească fiecare metru pătrat de pămînt pentru producția agricolă, utilizînd toate resturile menajere pentru creșterea animalelor. Ministerul Agriculturii, Consiliul de Miniștri să prezinte un program pentru a asigura trecerea la realizarea acestor măsuri.Tovarăși,Este evident că toate aceste probleme ridică sarcini mari în fața organizațiilor de partid. în comune activează aproape un milion de membri de partid. în agricultură lucrează circa 600 de mii, dar toți comuniștii din sate poartă răspunderea pentru producția din agricultură. Să discutăm foarte serios cu organizațiile de partid, cu membrii de partid, să stabilim sarcinile acestora, să facem să crească răspunderea comuniștilor, a organizațiilor de partid pentru felul în care se desfășoară activitatea în agricultură. Lipsurile despre care am vorbit oglindesc și lipsurile din munca organizațiilor de partid. Avem comitete de partid comunale, avem organizații de partid în toate unitățile agricole, de stat șl cooperatiste și trebuie să facem ca ele să-și îndeplinească tot mai bine rolul și atribuțiile. Este necesar, de asemenea, să crească răspunderea comitetelor orășenești și, în mod deosebit, a comitetelor județene de partid. Toate comitetele județene de partid trebuie să-și îndeplinească în bune condiții sarcinile, să acționeze la nivelul răspunderilor pe care Ie au în conducerea agriculturii, în realizarea programului pentru acest an, a sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea pentru cincinalul viitor. Dispunem de tot ce este necesar pentru a lichida rapid lipsurile pentru ca, prin rezultatele pe care le vom obține în acest an, să demonstrăm că neajunsurile manifestate, îndeosebi anul trecut, nu caracterizează munca organelor și organizațiilor de partid. Să arătăm că stă în puterea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de Ia sate de a ridica agricultura noastră la nivelul unei agriculturi modeme, care să satisfacă pe deplin cerințele aprovizionării populației și nevoile de materii prime ale întregii economii, siă
(Continuare in pag. a IlI-a)

vindă metal prețios vor aprecia acest sistem de cumpărare, singurul legal dealtfel, care îi apără de neplăcerile și incorectitudinea unor tranzacții in scopuri speculative, efectuate de persoane neautorizate.Decretul amintit stabilește că pentru monedele de aur se plătește un plus de preț (agio) față de valoarea aurului din conținut. De ce această prevedere ? Pentru că pe piața internațională. unele monezi, datorită valorii numismatice (adică a valorii date de vechime, raritate, execuție, emisiuni comemorative), se vînd la preturi mai mari decît cel corespunzător metalului prețios din care sînt confecționate.O noutate a reglementărilor actuale se referă la posibilitatea de a obține devize libere pentru 10 la sută din prețul aurului și platinei vîndute statului. Această valută, păstrată în conturi personale la Banca Română de Comerț Exterior sau la Banca Națională, poate fi folosită atit în țară, pentru procurări de mărfuri și plata unor servicii cu preturi sau tarife în valută, cît și în străinătate — pentru călătorii turistice, plata unor abonamente la reviste de specialitate, cumpărarea de medicamente etc. Mai trebuie precizat că, pentru metalele prețioase vîndute în condițiile decretului. cetățenii nu trebuie să justifice cu acte proveniența acestora.Concret, care anume unitătl cumpără de la cetățeni metale prețioase ? Achiziționarea bijuteriilor de aur și platină, cu un grad deosebit de prelucrare. deci pentru care se plătește un soor de preț, se efectuează crin unitățile comerțului de stat specializate în vînzarea către populație a obiectelor și hiiuteriilor din metale prețioase, unități care și pînă acum aveau sarcina să efectueze operațiuni de cumpărare de la cetățeni. Monedele de nur, bijuteriile simple, precum și celelalte metale prețioase sub alte, forme sînt 'cumpărate de unitățile Băncii Naționale situate in localitățile reședință de județ. în București, unitatea Băncii Naționale care desfășoară această activitate este situată in str. Lipscani nr. 16,
Comelln CARIAN
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE
(Urmare din pag. a Il-a) sporească și mai mult contribuția agriculturii la dezvoltarea generală a societății noastre socialiste.Tovarăși,Voi trece acum, pe scurt, la unele probleme din industrie. Am spus de la început că în centrul problemelor consfătuirii noastre stă agricultura, totuși este necesar să ne oprim puțin și asupra unor probleme ale producției industriale. Nu vreau să mă refer la realizările de anul trecut sau pe patru ani ; ele sînt cunoscute, după cum sînt cunoscute și lipsurile, pe care le-am mai discutat. Acum se cere să tre- / cern cu hotărîre la luarea măsuri-/ lor pentru realizarea în întregime/ a planului pe acest an, pentru în-', cheierea cu succes a cincinalului!/ Pe planul întîi trebuie să puneniu realizarea producției fizice în toate j sectoarele, începînd — și aș dori să atrag atenția asupra acestui lucru — cu sectoarele producătoare de materii prime și materiale. Mă refer în special la sectoarele minier și petrolier. Ministerul, întreprinderile, comitetele județene din zonele unde avem întreprinderi miniere și petroliere trebuie să acorde o atenție deosebită înfăptuirii planului de producție la cărbune, minereuri, petrol. Avem programe, inclusiv în ce privește asigurarea utilajelor ; nu e nevoie de nici un program în plus, ci de organizarea acțiunii pentru realizarea întocmai a ce s-a stabilit. Dacă vom asigura folosirea rațională a utilajelor existente la indicii stabiliți, vom realiza planul și la cărbune, și la petrol, precum și în alte sectoare. Metalurgia trebuie să realizeze producția de metal, în primul rînd de oțel, în conformitate cu prevederile planului, în sortimentele stabilite, cu prioritate cele necesare pentru industria constructoare de mașini. Deși, în general, producția de oțel satisface necesitățile economiei, pentru a nu crea probleme nici în construcția de mașini, nici in celelalte ramuri, metalul trebuie livrat în conformitate cu normele de consum. Ministerul Aprovizionării să lucreze cu mai mult simț de răspundere, renunțînd la vorbărie, pentru a soluționa operativ problemele. Să îmbunătățim, de asemenea, planificarea în domeniul producției și folosirii metalului. Ministerul Chimiei, pro-l ducător de materii prime și ma-j teriale pentru toată industria, atîtj. pentru cea constructoare de ma-j șini, cît, mai ales, pentru industrial ușoară, trebuie să asigure livra-i rea la timp a materialelor nece-i sare producției. Dealtfel, această sarcină este valabilă pentru toatei ministerele.Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru aplicarea nouy lui mecanism economic, pentru real lizarea producției nete, pentrul buna aprovizionare tehnico-mate- rială, pentru mecanizarea și automatizarea proceselor de producție și, ,pe această bază, pentru creșterea corespunzătoare a productivității muncii. Trebuie să acționăm în toate întreprinderile pentru reducerea personalului din sfera activității auxiliare, trecînd o parte din a- cesta în producție — desigur, printr-o calificare și pregătire corespunzătoare. Vom asigura, astfel, forța de muncă necesară activității productive propriu-zise. Să acordăm mult mai multă atenție ridicării calității producției, soluționării problemelor de ordin tehnic, in

troducerii în producție a rezultatelor cercetării științifice, a tehnologiilor noi, care au un rol foarte important în realizarea unei producții de calitate, în creșterea productivității muncii, în ridicarea e- ficienței întregii activități economice. în general, în consfătuire s-a vorbit puțin despre problema eficienței economice — atît în agri- ■ cultură, cît și în industrie. Or, odată cu realizarea producției în conformitate cu planul, trebuie să vedem și cît costă producția, cum a- sigurăm creșterea continuă a avuției naționale, a venitului național, atît pentru satisfacerea necesităților de consum, cît și pentru dezvoltarea generală a întregii societăți.Legat de problemele eficienței economice, aș aminti din nou problema reducerii cheltuielilor de producție și, îndeosebi, a cheltuielilor materiale, ' a consumurilor pe fiecare produs. Să considerăm normele de consum existente ca maxime și să acționăm în continuare pentru reducerea consumurilor ma-, teriale în toate domeniile, acordînct o atenție deosebită reducerii consumurilor de combustibili, îndeosebi lichizi. Este necesar ca, în perioada de vară, consiliile populare să gospodărească cu grijă combustibilul repartizat, în așa fel îneît să realizeze o economie ce poate fi folosită în lunile de iarnă. Anul trecut, Capitala a realizat circa 50 000 de tone economie și aceasta i-a permis să facă față cerințelor în cursul iernii. Economiile ce se obțin față de normele de consum, mai cu seamă la combustibil, rămîn ca rezervă la dispoziția fiecărui consiliu popular, pentru a le folosi în lunile de iarnă. Depinde deci de fiecare consiliu popular județean ca să se gospodărească în așa fel îneît în perioada cînd se cere un consum mai mare să existe o rezervă.Am trecut Ia măsuri foarte ho- tărîte pentru reducerea consumurilor la o serie de materiale scumpe. La aluminiu, spre exemplu, noi consumam în trecut cîteva mii de tone. Producînd însă aluminiu, tovarășii de la C.S.P. și de la Aprovizionare s-au gîndit să oblige întreprinderile să folosească mai mult aluminiu ; am ajuns, astfel să devenim mari consumatori de aluminiu, deși creșterea producției nu justifică și nu face necesar acest consum. Am trecut acum la reducerea foarte serioasă a consumurilor de aluminiu. Dar a- cesta nu este încă ultimul cu- vînt. Avem în vedere să con-, tinuăm modificarea tehnologiilor pentru a reduce în continuare consumul de aluminiu. Am discutat, și' vom trece în cîteva zile la reducerea consumului la cupru, nichel și alte metale neferoase. Chiar în aliaje vom modifica normele, folosindu-le pe cele internaționale. Prin aceasta vom reduce aproape la jumătate consumul de feroaliaje, de nichel și altele. Totodată, vom restrînge folosirea oțelurilor ■ aliate Ia strictul necesar. Cunoașteți cu toții că prețurile la cupru, nichel, aluminiu și altele au crescut rapid, s-au dublat în cîteva luni. Este, de aceea, necesar să înlocuim oțelurile aliate, să folosim larg tratamentul termic, care asigură Desigur, ție mai petență. tal, la cern calculele nu la greutate, ci la suprafață sau metri liniari. Așa, 
calități corespunzătoare, aceasta cere o mare, răspundere.Am stabilit ca anumite produse nu

aten- com- la mesă fa-

de pildă, la plase sau la sîrmă, li- vrînd metri mai mulți la aceeași tonă, printr-o laminare superioară, producătorii vor obține un venit mai mare, îmbunătățind și eficiența economică a întreprinderilor. Nu vom reduce nici în construcția de mașini, nici în industria prelucrătoare valoarea producției realizate, reducerea costurilor reflectîndu-se în creșterea beneficiilor. Chiar dacă se reduce consumul de nichel și alte elemente de aliere, nu modificăm prețul metalului și nici prețurile de producție și desfacere în construcția de mașini. Deci, din acest punct de vedere, nu se va crea nici o problemă pentru întreprinderi ; vrem ca, în spiritul noului mecanism economic, să stimulăm reducerea consumurilor materiale, sporind valoarea nou creată.M-am referit la metal, dar necesitatea reducerii consumurilor, de materiale pe unitatea de produs e valabilă și în chimie, în industria materialelor de construcții, în Industria ușoară și în celelalte sectoare.Rog comitetele județene de partid ca asupra acestor probleme să discute foarte serios cu întreprinderile, folosind comisiile județene în realizarea acestor obiective.O altă problemă este aceea a gospodăririi materialelor vechi,, a colectării și refolosirii lor. Cunoașteți planurile stabilite în această privință. Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru gospodărirea materialelor vechi, luîndu-le în calcul ca materii prime de bază. La strîngerea și colectarea lor să folosim organizațiile create, antre- nînd, totodată, șl tineretul, pionierii, școlarii — mai cu seamă în recuperarea hîrtiei, sticlăriei, textilelor și a altor materiale. Trebuie să existe în această privință, pe lingă obligațiile organizațiilor de stat, o mobilizare generală a organizațiilor de masă și obștești, inclusiv a organizațiilor de partid din întreprinderi. Să asigurăm strîngerea și refolosirea în întregime a tuturor materialelor vechi.Aș menționa faptul că mai mult de 40 la sută din oțel trebuie asigurat din fierul vechi. Problema recuperării și refolosirii materialelor, sub orice formă, este o problemă de prim ordin în economie, pentru asigurarea bazei de materii prime și materiale necesare desfășurării normale a producției. Desigur, trebuie să ne ocupăm în acest scop și de introducerea tehnologiilor corespunzătoare.O altă problemă importantă este aceea a recondiționării și refolosirii pieselor și subansamblelor. S-a vorbit aici despre aceasta — dar problema nu se reduce tractoare și camioane, ci toată economia, utilajele nile din toate sectoarele.cern cu hotărîre la crearea sectoarelor de recondiționare a pieselor; folosind diverse căi și tehnologii. Oamenii reclamă însă că nu găsesc înțelegerea necesară la ministere pentru promovarea tehnologiilor noi; C.N.Ș.T. trebuie să oblige ministerele să folosească și să generalizeze noile tehnologii. Avem posibilități să satisfacem astfel necesarul de piese de schimb, concomitent cu reducerea serioasă a consumurilor. Aceasta nu este numai o problemă de producție, ci și de economii materiale, pentru că prin/ refolosirea pieselor economisim materii prime, energie și muncă. Deci trebuie să trecem ho-

doar la privește și mași-' Să tre-
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tărît la această acțiune, să facem ca ea să devină o parte a activității economice în toate întreprinderile.Legat de aceasta, m-aș referi și Ia problema întreținerii și reparării utilajelor și mașinilor. Anul tre- ’ cut, o pierdere însemnată a producției s-a datorat deselor întreruperi în funcționarea utilajelor și instalațiilor, precum și reparațiilor făcute cu întîrziere și, cîte- odată, de proastă calitate. Foarte elocventă în această privință este situația de la Ministerul Industriei Chimice, unde se poate spune că s-au pierdut 5—6 procente din producție numai ca rezultat al proastei funcționări a instalațiilor. Aceasta este valabil și în alte sectoare. De aceea, atrag foarte serios atenția asupra acestor probleme și rog comitetele județene ca, împreună cu întreprinderile respective, să facă din problema întreținerii și reparațiilor capitale o parte esențială a activității de producție. Avem astăzi un nivel ridicat al mijloacelor de producție. Buna lor funcționare, repararea lor la timp sînt esențiale pentru desfășurarea normală a activității de producție. Aș putea spune că această activitate devine mai importantă decît înseși investițiile, pentru că, dacă întîrzie o investiție, ea poate fi compensată dacă întreprinderile existente funcționează în mod corespunzător. Iată ce însemnătate economică bită are buna funcționare ror instalațiilor.Am mai discutat aceste me cu ministerele și va trebui să punem la punct întregul program de organizare a reparațiilor. Reparația capitală trebuie considerată de fapt o investiție și trebuie tratată ca atare. Ea trebuie să ducă și la o perfecționare a instalației, la înlăturarea eventualelor deficiențe constatate pe parcursul exploatării. Dacă se fac cum trebuie, și antrenîndu-se și cercetarea și proiectarea, reparațiile capitale pot duce la sporuri substanțiale de producție. Avem nu puține exemple în această privință în diferite domenii, inclusiv în ce privește reducerea consumurilor de materiale, de combustibil. Trebuie înțeles că reparația capitală constituie o activitate primordială pentru producție, trebuie să stea pe primul plan în asigurarea deșfășu- rării normale a producției.In ce privește investițiile, cunoașteți situația în acest domeniu, v-ați referit la ea și în cursul consfătuirii. Desigur, am realizat un volum mare de investiții/ Totuși, față de plan există serioase rămîneri în urmă. Nu1 vreau să discutăm acum cauzele aceslbr neajunsuri.,Ceea ce este necesăiț — și doresc să subliniez acest lucru — 
este să luăm toate măsurile pentru a realiza cu prioritate investițiile prevăzute să intre în producție în acest an. Să' concentrăm forțele — pe ministere și pe județe — pentru realizarea acestor obiective. Totodată, construcția de mașini, toți furnizorii de utilaje să-și orienteze și ei eforturile în acest scop. Am stabilit să restrîngem începerea unor noi investiții spre a ne putea concentra forțele spre cele în construcție. în viitor, va trebui să nu mai admitem începerea de noi o- biective pînă nu sînt asigurate toate condițiile necesare — proiectele, contractarea utilajelor, a materiilor prime și materialelor — spre a le putea realiza în minimum y
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de timp. Restrîngerea investițiilor se referă nu numai la domeniul industrial și agricol. Trebuie să concentrăm forțele și în lucrările de drumuri, de îndiguiri. în domeniul gospodăririi apelor sînt sute de obiective care durează de două- trei ori mai mult decît ar trebui, datorită risipirii forțelor. Imobilizăm astfel oameni și materiale și aceasta produce pagube. Trebuie să ne concentrăm peste tot forțele, să dăm în minimum de timp în . folosință obiectivele și să atacăm altele noi cînd dispunem 'de forțe.Este greu să fii de acord cu acei tovarăși care au spus aici că în agricultură nu s-au dat în funcțiune unele grajduri n-au fost unități de construcții. Fiecare cooperativă și dere trebuie să-și realizeze singură aceste construcții.Trebuie să înțelegem că atît lucrările din agricultură, cît șl lucrările de drumuri, îndiguiri comunale și altele, trebuie realizate cu mijloace proprii, cu forțele comunei. Să organizăm în fiecare comună unități de construcție. în timpul liber toată lumea să pună mîna și să realizeze obiectivele necesare.Șl în industrie — așa cum am mai discutat — întreprinderile trebuie să-și realizeze lucrările de dezvoltare cu mijloace proprii. Avem experiență bună în această privință. Să o generalizăm șl să-i obligăm pe toți să facă acest lucru. Ne va costa și mai puțin și vom realiza de două-trei ori mai repede lucrările respective. Deci, în investiții peste tot este valabilă problema restrîngerii, a concentrării forțelor și punerii pe primul plan a obiectivelor productive.în ce privește Investițiile din sectorul social-cultural, pe primul plan trebuie să punem locuințele. Numai după ce dăm locuințele planificate în folosință putem să ne preocupăm și de celelalte lucrări. Să facem totul ca anul acesta, în domeniul locuințelor să realizăm în întregime prevederile planului.Tovarăși,Acestea au fost cîteva probleme economice la care am vrut să mă refer. Desigur, preocupîndu-ne de realizarea acestor sarcini, nu trebuie să uităm nici un moment de înfăptuirea măsurilor privind ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor. Dar trebuie să înțelegem bine că realizarea prevederilor în acest domeniu este legată nemijlocit de înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială. Dacă nu vom realiza dezvoltarea economico-socială stabilită, dacă nu vom asigura producția necesară în a- gricultură și în industrie, n-o să putem înfăptui prevederile de ridicare a nivelului de trai. Ridicarea nivelului cit legată de de producție activitate. Să oamenilor muncii năstării materiale legată direct de dezvoltă forțele care cresc bogăția națională și venitul național, în care asigurăm producția fizică necesară. Numai pe baza producției fizice se poate asigura satisfacerea necesităților de consum. Spre exemplu, nu putem să dăm populației lapte în expresie valorică ; la fel și carnea și celelalte produse. Deci problema nu 

de trai este nemijlo- înfăptuirea sarcinilor în toate sectoarele de explicăm clar tuturor că ridicarea buși spirituale este felul în care se de producție, în

se reduce la realizarea valorii producției, ci a producției fizice. Mijloacele noastre de propagandă să demonstreze clar că nu putem asigura creșterea bunăstării dacă nu realizăm producția fizică în toate domeniile. Nu putem consuma mai mult decît producem. în plus, să avem în vedere că importăm multe materii prime, inclusiv petrol, și ca atare trebuie să asigurăm condiții de plată.în legătură cu aceasta, doresc ‘ să mă refer și la problemele comerțului exterior, la realizarea producției de export. în 1979 a crescut deficitul balanței de plăți, în acest an trebuie să asigurăm nu numai echilibrul balanței de plăți, ci și o reducere a deficitului creat anul trecut. Aceasta presupune să exportăm tot ceea ce este prevăzut în plan, de calitate corespunzătoare, să. luptăm pentru prețuri bune, să valorificăm în mod corespunzător materiile prime și munca poporului nostru și, în același timp, să acționăm cu mai multă hotărîre pentru reducerea importurilor. Prevederile de importuri trebuie considerate maxime, iar prevederile de export minime. Să acționăm cu mai multă hotărîre pentru reducerea importurilor. Avem exemple bune în a- ceastă privință, dar- sînt încă multe produse pe care le putem economisi. Cu sursele de materii prime și materiale prevăzute putem realiza producția stabilită în toate domeniile. Putem îndeplini și exportul, chiar cu o suplimentare, ți- nînd seama de măsurile de reducere a consumurilor materiale. Avem, de asemenea, toate condițiile ca agricultura să dea anul acesta o producție bună, aducînd o contribuție mai mare atît la aprovizionarea internă, cît și la comerțul exterior. Fiecare comitet județean să acționeze ferm pentru a se realiza în întregime și producția de export din domeniul agriculturii.Trebuie să înțelegem că în condițiile României — dispunînd de puține surse de materii prime și energie — avem obligația să facem totul pentru folosirea lor rațională, pentru economisirea lor la maximum. Trebuie să asigurăm valorificarea superioară a materiilor prime pe fiecare o valoare prelucrată, port.Bogăția principală, factorul decisiv pentru înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate este munca întregului nostru popor. Aceasta ne va asigura, în conformitate cu prevederile Congresului al XII-lea, înflorirea continuă a societății noastre socialiste, întărirea^ forței economice a patriei. De aceea, să facem totul ca fiecare cetățean să desfășoare o activitate productivă utilă, cu maximum de randament în sectorul său de specialitate. Să acționăm pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională și teh nică a forței de muncă în toate sectoarele!, A vorbi de valorificarea superioară a materiilor prime înseamnă a vorbi de valorificarea superioară a muncii. Numai ca rezultat al muncii complexe, de înaltă se de de viitoare, pentru făurirea socialismului și comunismului este ridicarea nivelului calificării profesionale 

și energiei, să obținem tonă de rrțaterii prime maximă în producție îndeosebi pentru ex-

calificare, putem obține produ- cu o valoare ridicată din punct vedere tehnic și economic. Iată ce esențialul pentru activitatea

și tehnice. Aceasta este condiția esențială a progresului continuu al patriei noastre.Avem un popor minunat, care a dovedit că știe să își însușească rapid noile cuceriri ale științei, să atace cu îndrăzneală și să soluționeze probleme complexe în domeniul cercetării, în toate domeniile. Să irhpulsionăm cu mai multă perseverență activitatea de ridicare a cunoștințelor profesionale și tehnice, cercetarea tehnico-științifică, pentru a face ca, într-adevăr, poporul nostru să devină o forță puternică prin sa creatoare.
prelungite).Activitatea politico-educativă trebuie să pună pe primul plan unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea, a Programului partidului, a politicii interne și externe a României, asigurînd mersul neabătut înainte al patriei noastre pe calea progresului și civilizației. 
(Aplauze puternice, prelungite).

munca și activitatea 
(Aplauze puternice,organizatorică și

Stlmați tovarăși,Sîntem în ultima etapă a campaniei electorale. Este necesar să intensificăm activitatea politico- educativă, astfel ca toate colectivele de oameni ai muncii de la orașe și sate, din toate domeniile, să întîmpine alegerile cu realizări cît mai mari.Să explicăm pe larg, în cadrul adunărilor cu cetățenii, în întreaga campanie electorală, justețea politicii externe a României socialiste, a politicii noastre de pace, de destindere, de independentă a fiecărei națiuni.Să explicăm că numai împletind strîns politica internă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate cu politica externă de pace, de independență și destindere vom putea asigura înfăptuirea Programului partidului și, în același timp, ne vom aduce contribuția la făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, a unei lumi a păcii și colaborării egale între toate națiunile. (Aplauze puternice, pre
lungite).Să facem astfel îneît alegerile să constituie o nouă și puternică afirmare a unității întregului nostru popor în jurul partidului, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste ! Votul pentru candidații Frontului Democrației și Unității Socialiste să demonstreze cu putere hotărîrea tuturor cetățenilor patriei noastre de a nu precupeți nimic în lupta pentru victoria socialismului și comunismului, pentru independență națională, pentru colabbrare și pace ! (Aplauze puternice, înde
lungate).Cu acestea, închid lucrările consfătuirii și urez tuturor organizațiilor noastre de partid, comitetelor județene, comuniștilor, oamenilor muncii din toate sectoarele realizarea cu succes a planului pe acest an.Vă doresc tuturor multă sănăta și succes, tovarăși !

(Toți participanții aplaudă : 
delung, cu entuziasm, expuner 
secretarului general al partîdu 
urmărită cu cea mai mare ater> 
și aprobare, manifestîndu-și hc 
rîrea fermă de a face totul pr 
traducerea în viață a indicaț 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,) 
tru progresul economic și socia 
patriei noastre socialiste).

ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR
DIN GEOGRAFIA MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Un oraș nou intr-un vechi cartier al Galațiului
? 5

Cronica electorală
Dialoguri cu tinerii care votează pentru prima oară

în urmă cu doi ani, aflind că încă tina dintre ultimele zone ale vechii periferii a Galațiului urma să dispară, un fotoreporter al Muzeului de istorie din localitate s-a ,grăbit să fixeze pe hîrtia fotografică ima- ginea-document — pe care o publicăm și noi alăturat, Împreună cu priveliștea de astăzi a locului respectiv. Gălățenii îi spuneau acestei zone-cartier „Cartierul

Mazepa". Și astăzi cartierului i se spune Mazepa. Numai că în limbajul vastului program al construcțiilor de locuințe din România, noțiunea de cartier definește — cum se vede și în imaginea surprinsă de fotoreporterul nostru S. Cristian — cu totul și cu totul altceva. Sensul vechi al cuvintului se referea la o îngrămădire de căsuțe, insalubre, încropite intr-o epocă in care muncitorilor

le erau hărăzite condiții de viață din cele mai mizere. In timp ce astăzi înțelegem prin cartier o masivă grupare de construcții moderne, luminoase și plăcute, cu mii și mii de apartamente confortabile — un spațiu de locuit pe măsura demnității muncitorului liber și stăpin din societatea socialistă.

fost în mod cert cea mai bogată în realizări social- urbanistice. S-a construit enorm. între altele. 15 000 (cincisprezece mii !) de a- partamente. Adică echivalentul unui oraș cu o populație de circa 50 000 de locuitori — cît toți locuitorii Galațiului din urmă cu 35 de ani !La Galați, ca în toată țara, ultima legislatură a Noua legislatură va debuta prin lucrările de construcție a unui nou cartier

în zona portului, cu o arhitectură deosebită, care va oferi călătorului din vapoarele de pe Dunăre o încintătoare priveliște. Vor continua, în același timp, construcțiile de locuințe in cartierele noi deja conturate: „Dunărea" „Aeroport", „Siderurgiștilor" si albele.
Dan PLĂEȘUcorespondentul „Scînteii

ORADEA. Tineri muncitori, studenți și elevi din municipiul Oradea, care vor vota pentru prima dată la 9 martie, s-au intîlnit zilele trecute cu tovarășul Petru Demeter, prim-secretar al comitetului municipal de partid, primarul municipiului, care le-a vorbit despre semnificația deosebită a dobîndirii dreptului cetățenesc de a vota. Vorbitorul a relevat totodată cu acest prilej marile realizări economice, sociale și culturale din municipiu, județ și din țară, în perioada legislaturii ce expiră, cit și la perspectivele deschise pentru noi înfăptuiri în lumina hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului. (Alexandru Peti).
TIMIȘOARA: Creaiorii.de artă 
în mijlocul oamenilor munciiIn cadrul manifestărilor politico- educative organizate în județul Timiș în întîmpinarea alegerilor da la 9 martie, un grup de scriitori timișoreni au fost oaspeții oamenilor muncii de la întreprinderea de aparate electrice și electronice de măsurat și întreprinderea „Electro- timiș", unități reprezentative ale industriei timișene. In finalul acestor întîlniri au avut loc recitaluri de poezie patriotică susținute de oaspeți și membrii cercurilor literare din întreprinderi. (Cezar Ioana).
TULCEA : „Votăm cu viitorul"în așezămintele culturale și la casele alegătorului din municipiul Tulcea și localitățile Isaccea. Su- lina, Turcoala, Jijila, Beidaud, Greci au avut loc numeroase manifestări politico-educative. Dintre

IASI. La clubul C.F.R. „Unirea" din Pașcani, sub genericul „Primul vot" a avut loc o intîlnire cu tinerii care își vor da pentru prima dată la 9 martie votul lor candidaților F.D.U.S. Totodată, in comuna Popricani, membrii cenaclurilor literare „Viața" și „Ion Creangă" din Iași au prezentat un spectacol de muzică și poezie dedicat alegerilor, iar in comuna Strunga au purtat discuții cu sătenii pe aceleași teme poeți și alti creatori ieșeni. Aici a fost deschisă și o expoziție de artă plastică in care sint prezentate lucrări ale unor membri ai filialei din Iași a U.A.P. Manifestări cultural-artistice dedicate a- legerilor âu avut loc în “ultimele zile și la Bălțați, Tuțora, Osoi, Ră- ducăneni, Al. I. Cuza și Hîrlău. (Manole Corcaci).acestea amintim expunerile pe tema „Alegerile de deputați — eveniment de excepțională însemnătate pentru viata țării" și’suita de .spectacole intitulate „Votăm cu viitorul" susținute de formațiile artistice din localitățile respective. (Neculai Amihulesei).
MEHEDINȚI : „Deputatul - 

om de acțiune"Acesta este genericul unui pliant editat de Secția de propagandă a Comitetului județean de partid Mehedinți, în care, prin texte și imagini sugestive, sînt prezentate aspecte din fructuosul dialog de lucru pe care-1 poartă în aceste zile candidații la alegerile de la 9 martie cu cetățenii localităților. A fost editat, de asemenea, un pliant cu titlul „Prezent ’și perspective", care înfățișează realizările actualei legislaturi și perspectivele care se deschid județului în anii viitori. (Virgiliu Tătaru).

Ultimul vot 
ca sătean...

— Ce-ați zice dacă fiecare ale
gător ar primi, la 9 martie, pe 
lingă buletinul de vot. o coală 
de hirtie pe care să-și aștearnă 
ceva din gindurile sale cu acest 
prilej ?

— Ar fi interesant.
— Dumneavoastră ce ați nota?
— Mai intii, că legislatura 

care se încheie a marcat cei mai 
importanți pași ai comunei noas
tre, pași de început pe drumul 
urbanizării. Prin dezvoltarea 
industrială : avem azi în comu
nă o fabrică de prelucrare a 
lemnului, o unitate de semiin-

REPORTER 
PRINTRE ALEGATORI

dustrializare a legumelor si 
fructelor, mai multe secții de 
producție cooperatistă; prin dez
voltarea urbană : in ultimii cinci 
ani au fost construite peste 200 
de apartamente, spații comer
ciale cu o suprafață de S00 mp, 
s-a extins rețeaua de apă și al
tele. Putem spune că avem con
diții de viață ca toți orășenii. 
Pînă în 1985 vom mări cu aproa
pe 50 la sută producția indus
trială, prin construirea de noi 
obiective economice si moderni
zarea celor existente. Vom con
trai alte 300 apartamente; vom 
dezvolta spațiile de invățămint 
cu încă 8 săli de clasă ; vom re- 
împăduri peste 500 hectare de 
teren... și lista obiectivelor ar 
putea continua.

Gindurile de față, exprimate 
Pe un posibil supliment al bule
tinului de vot, ne-au fost comu
nicate de Neculai Neculă. mais
tru la fabrica de prelucrare a 
lemnului din comuna vrinceană 
Gugești, aflat în fața ultimului 
său vot de... sătean.

Pentru că începînd din anul 
acesta comuna va avea statutul 
de centru urban.

Mihai IONESCU

Creaiorii.de
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Expresie a aprecierii deosebite de care se bucură aportul României la cauza păcii și colaborării, la. progresul științei

în slujba dezvoltării tuturor popoarelor, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte

MASULUI NICOLAE CEAUSESCU
le-au fost contente Maliile Oe aur ale Mutului pentru profera* * ones noi ordini economice internoMe

stituie o nouă si elocventă expresie a prețuirii deosebite de care se bucura pe plan internațional, acestea adăugîndu-se cu strălucire numeroaselor mărturii de profundă stimă și respect față de șeful statului român, proeminentă personalitate politică a lumii contemporane, de înaltă apreciere a remarcabilei sale contribuții Ia instaurarea unei noi ordini economice mondiale, la înfăptuirea idealurilor de libertate, independentă și progres ale popoarelor, la edificarea unei lumi a păcii, securității. înțelegerii și colaborării între națiuni.La rîndul lor, distincțiile conferite tovarășei Elena Ceaușescu reprezintă o nouă recunoaștere a valoroasei sale activități, a contribuției importante la progresul științei românești și universale, a prestigiului de care se bucură în lumea științei.La ceremonie au luat parte tovarășii Hie Verdet, Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Ludovic Fazekas, Cornelia Fi- lipaș. Petre Lupu, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu. Leonte Răutu, Aneta Spornic, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ion Ionită, Ana Mu- reșan, Elena Nae, Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard Winter, Dumitru Popa, Ilie Rădulescu, precum și reprezentanți ai vieții științifice din țara noastră.Erau de față membrii delegației Institutului pentru problemele unei nbi ordini economice internaționale — dr. Franco Grosoli, vicepreședinte al Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale, președintele Asociației pentru dezvoltarea agricolă italiană, prof. dr. Giancarlo Elia Valori, secretar general al institutului, prof. dr. Bernard Esambert, președintele Comisiei de plan din Franța, prof. dr. Giovanni Battista Bonelli, președintele Institutului italian pentru relații internaționale. înalt magistrat al Republicii Italiene, dr. Peter Landes- mann, vicepreședinte al Confederației generale a industriilor din Austria. dr. Baldi Carlo, senator al Republicii Italiene, subsecretar de stat Ia Ministerul Comerțului Exterior, dr. Giusepoe Gargani, deputat in Parlamentul italian, subsecretar de stat la Ministerul Justiției, dr. Domenico La Bozzetta, judecător, membru al Consiliului superior al magistraturii italiene, John Astor jr., editorul ziarului ..Times" din Londra, dr. Christian Schmidt-Hăuer. editorul ziarului „Die Zeit" din Hamburg, dr. Robert Pitty Ferrandy, secretar general adjunct al Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale, președinte executiv al fundației „Rotschild".Adresindu-se tovarășului Nicolae leaușescu .și tovarășei Elena naușescu, în deschiderea ceremo-■i, tovarășul Mlhnea Gheorghiu, ■ședințele Academiei de științe ale și politice, a spus :tmi revine onoarea de a vă trans- sentimentele de înaltă consi- îție și gratitudine ale membrilor demiei de științe sociale și po- •» și ai Institutului central de*ări economice, mulțumindu-vă j bunăvoința de a-i primi astăzi legii noștri, membri ai „Institu- pentru problemele unei noi or- economice internaționale", per- tăți proeminente ale vieții so- politice și economice europene, . „n la București spre a vă înmina medalia de aur a institutului, ce vă e dedicată ca făurari și promotori ai valorilor umaniste ale prieteniei și colaborării intre popoare.Medalia care vi se înmînează astăzi, mult stimate tovarășe președinte, marchează un rodnic răstimp, de 5 ani de activitate multilaterală a institutului a cărui creare a avut la bază concepția dumneavoastră, bine cunoscută în întreaga lume, cu privire la un nou sistem de raporturi interstatale, la o nouă ordine internațională și reprezintă un profund omagiu adus dumneavoastră, personalitate de primă mărime a _ lumii contemporane, promotor inspirat și respectat al cooperării economice și politice internaționale, în folosul păcii și prieteniei între națiuni.Această nouă distincție ce vă revine se adaugă lungului șir de mărturii venite să recunoască, cu stimă și admirație, dimensiunea excepțională a personalității dumneavoastră pe plan national și mondial.Medalia ce vi se înmînează astăzi, stimată tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, constituie expresia considerației profunde pentru contribuția dumneavoastră remarcabilă la noile cuceriri ale științei și tehnicii, puse în serviciul progresului României socialiste.Noi, oamenii de știință și cultura din România, exprimîndu-vă întreaga noastră gratitudine pentru grija pe care o abordați dezvoltării învă- țămîntului, științei și culturii, bunăstării șl fericirii întregului nostru popor, vă rugăm să primiți expresia sentimentelor noastre de respectuoasă afecțiune, alăturîndu-ne astfel omagiului ai cărui purtători sînt azi colegii noștri, aici de față".Au rostit apoi alocuțiuni omagiale prof. dr. Giancarlo Elia Valori, dr. Peter Landesmann — care a dat la început citire mesajului adresat președintelui Nicolae Ceaușescu de cancelarul Austriei, dr. Bruno Kreisky — prof. dr. Bernard Esambert. dr. Robert Pitty Ferrandy și dr. Giuseppe Gargani.înminînd înaltele distincții tovarășului Nicolae Ceaușescu. Giancarlo Elia Valori a dat citire inscripțiilor de pe medalie și plachete : „Institutul pentru problemele unei noi ordini economice internaționale, ani- versind cinci ani de la întemeiere, lui Nicolae Ceaușescu. gîndirii și acțiunii sale, pentru pace și cooperare Intre popoare, marelui, admirabilului său respect pentru idealurile de libertate și dreptate" ; „Institutul pentru problemele unei noi ordini economice internaționale cu prilejul aniversării a cinci ani de la întemeiere, președintelui Nicolae Ceaușescu în semn de profundă apreciere pentru opera sa de excepțională valoare, din care acest institut se inspiră și pe care domnia sa a

Ceremonia de la Palatul Republicii
(Urmare din pag. I) împlinit-o și continuă să o împlinească pentru progresul Republicii Socialiste România și al întregii umanități. Pentru rolul său de vajnic susținător al dreptului popoarelor la autodeterminare, la o viață liberă și independentă, la colaborare egală în drepturi, cu urarea de noi și noi succese, spre binele tuturor popoarelor iubitoare de libertate" ; „Cu prilejul celei de-a V-a aniversări a Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale. Excelenței Sale, Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, inspirator și promotor al valorilor prieteniei și colaborării între popoare".Giancarlo Elia Valori a înmînat apoi președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea lui Arturo Frondizi, președintele Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale.Inmînînd, de asemenea. înaltele distincții tovarășei Elena Ceaușescu, Giancarlo Elia Valori a dat citire inscripțiilor. de pe medalie și plachetă : „Institutul pentru problemele unei noi ordini economice internaționale, anigersînd cinci ani de la întemeiere. Elenei Ceaușescu, promotoare a progresului tehnic și științific al României în pace și libertate"; „Institutul pentru problemele unei noi ordini economice internaționale

MESAJUL
adresat președintelui Nicolae Ceaușescu 

de președintele Institutului pentru 
problemele unei noi ordini economice 

internaționale
Pină in ultimul moment am spe

rat să pot fi prezent la București, 
la ceremonia luminării distincției 
acestui institut, pe care am onoa
rea să-l prezidez. Dar, din păcate, 
o boală hepatică de care sufăr de 
mult mă împiedică să părăsesc 
țara.

Regret nespus că, tocmai la 
acest eveniment, pe care îl aștep
tam cu bucurie, nu pot să plec 
de la Buenos Aires, datorită con
dițiilor nu prea bune de sănătate.

Sper că mă veți scuza și vă asi
gur că voi urmări ceremonia cu 
aceeași atenție ca și cînd aș fi pre
zent, cu toată admirația pe care 
o am pentru dumneavoastră, 
domnule președinte, și pentru Re
publica Socialistă România, o ad
mirație permanent alimentată de 
afirmarea pozitivă românească pe 
tărlm internațional, datorită inteli
genței și vastei acțiuni desfășurate

MESAJUL 
adresat președintelui Nicolae Ceaușescu 

de cancelarul Austriei
Mult stimate domnule președinte. 
Folosesc prilejul celei de-a V-a 

aniversări a Institutului pentru 
problemele noii ordini economice 
internaționale pentru a vă trans
mite salutările mele cordiale.

Doresc să vă spun cit de mult 
știm noi să apreciem in Austria 
marile dumneavoastră eforturi

Cuvîntul 
GiancarloIlustre domnule președinte. Stimată doamnă Elena Ceaușescu,Este o mare onoare și, în același timp, o mare plăcere pentru mine să mă aflu aici, în acest loc. pentru a putea exprima, in numele Institutului pentru o nouă ordine economică internațională, cele mai vii aprecieri ale noastre, stima noastră fată de activitatea a două personalități/ eminente ale vieții contemporane, față de președintele Republicii Socialiste România, domnul Nicolae Ceaușescu — nume cunoscut de toti cei care în lume iubesc pacea și progresul — și față de doamna Elena Ceaușescu, prezentă de cel mai înalt prestigiu in mediul științific international.Președintele institutului nostru, domnul doctor Arturo Frondizi. din nefericire, nu este prezent în această împrejurare, din motive de sănătate, și vă roagă, prin mine, să-i scuzați absența. Spiritual, el însă ne este foarte aproape și vă roagă, totodată, domnule președinte al Republicii Socialiste România, să primiți cele mai distinse salutări ale sale împreună cu mesajul pe care m-a însărcinat să vi-1 predau personal.Distinse domnule președinte. îmi îngădui să mă adresez dumneavoastră pentru a vă spune că împreună cu colegii mei sîntem foarte fericiți să vă facem cunoscut fantul că Institutul pentru problemele noii ordini economice internaționale, care se inspiră din gîndirea și din învățămintele valabile ce se desprind din opera dumneavoastră, a hotărît în unanimitate. cu ocazia celei de-a V-a aniversări a fondării sale, să vă confere cel mai înalt semn de recunoaștere al său : Medalia de aur cu plachetă.Prin aceasta înțelegem să vă exprimăm via admirație a institutului pentru figura dumneavoastră de om de stat care acționează fără odihnă pentru libertatea si progresul Republicii Socialiste România si care nu pierde din vedere nici destinul celorlalte națiuni iubitoare de pace.Gestul nostru, domnule președinte, 

cu prilejul aniversării a cinci ani de la întemeiere, academicienei doctor inginer Elena Ceaușescu. expresia reînnoită a unei admirații vii și profunde pentru excepționala sa contribuție la edificarea viitorului Republicii Socialiste România. marcată de noi cuceriri în domeniul științei și tehnicii, cuceriri în care Domnia Sa are merite deosebite, cu urarea de realizări tot mai mari".Exprimînd calde mulțumiri, a luat cuvîntul tovarășa Elena Ceaușescu.
în cadrul ceremoniei, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU a rostit o 
cuvîntare, urmărită cu larg interes 
de cei prezenți.Membrii delegației Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale au adresat apoi calde felicitări tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu pentru distincțiile ce le-au fost conferite.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost felicitați, de asemenea, de tovarășii din conducerea de partid și de stat prezenți la solemnitate.In încheierea ceremoniei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întreținut cu oaspeții străini într-o ambianță de caldă cordialitate și s-au fotografiat împreună cu ei.

de dumneavoastră în favoarea 
păcii.

Cea de-a V-a aniversare a înte
meierii acestui institut, născut la 
Paris datorită inspirației gîndirii 
dumneavoastră, referitoare la un 
nou sistem de raporturi interstata
le, îmi oferă prilejul de a vă re
afirma aceste sentimente. de 
profundă stimă, cărora li se adau
gă, in mod ideal, înmînarea' dis
tincției in cadrul întîlnirii pe care 
alți membri ai institutului vor avea 
plăcerea și onoarea să o aibă, cu 
dumneavoastră, la București.

Cu urarea de succese tot mai 
mari pentru dumneavoastră și tara 
dumneavoastră, cu urarea pentru 
noi toți ca să triumfe cauza unei 
colaborări internaționale mai juste, 
pentru o înțelegere frățească intre 
popoare, vă rog să primiți, 
domnule președinte, odată cu scu
zele mele, respectuosul meu salut.

ARTURO FRONDIZI

pentru promovarea raporturilor 
dintre țările industrializate si lu
mea a treia, într-o perioadă în care 
relația Nord-Sud a devenit o pro
blemă centrală a politicii interna
ționale.

Vă rog să-mi permiteți, mult 
stimate domnule președinte, să-mi 
exprim deosebita mea considerație.

BRUNO KREISKY

prof. dr.
Elia Valori'reprezintă în special semnul profundei aprecieri față de modul genial in care dumneavoastră ati știut să individualizați și să indicați termenii teoretici și practici ai unei noi ordini economice internaționale, ordine de care lumea are atit de mare nevoie in acest moment.într-un asemenea cadru, noi toți vă sîntem recunoscători, domnule președinte, pentru faptul că ați reafirmat de mai multe ori în mod public, ultima dată și la al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român și apoi la al II-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, importanta și urgența trecerii la noi criterii de schimb între țările industrializate și țările producătoare de materii prime și pentru că ați atras atenția opiniei publice mondiale asupra necesității ca țărilor mici și mijlocii să li se creeze condițiile pentru a-și exprima liber voința.Noua ordine economică internațională, al cărei promotor sînteti dumneavoastră. prevede adoptarea unei serii de măsuri pentru a încerca de a reduce în mod treptat diferențele care există între zonele dezvoltate și zonele subdezvoltate. Este vorba de un proces care va cere, in mod evident. un timp îndelungat pentru realizare, dar care trebuie să fie declanșat deja de pe acum și pe cit posibil fără a se impune de sus un model unic de dezvoltare, ci după formule diferențiate, armonizate la maximum cu exigențele efective ale fiecărei națiuni și cu caracteristicile sale istorice, culturale etc.Noua ordine enunțată de dumneavoastră prevede ca țările să aibă acces pe baze de absolută egalitate la materiile prime și la sursele de energie, ca și la cuceririle științei și tehnicii moderne. Acestea din urmă au o importanță determinantă asupra eliminării subdezvoltării. împreună cu formarea de cadre autohtone și nu „importate". Coordonarea necesară între diferitele e- lemente ale programului va putea fi

garantată de către O.N.U. prin intermediul activității comisiilor specifice, ca si printr-un fel de superviziune a inițiativelor statelor.Cred că este just să subliniem și importanta atribuită de dumneavoastră. domnule președinte, problemelor alimentației la nivel mondial, ca aspect deosebit de semnificativ al noii ordini legat de problema producției agricole. E5te un. proiect complex pentru dezvoltare cel elaborat de dumneavoastră, domnule președinte, și care se bucură de întreaga noastră admirație, mal ales pentru faptul că tide seama în mod fidel de realitate^, efectivă a raporturilor internaționale contemporane fată de care sugerează mutații posibile și care nu ;sint deloc utopice. Este up proiect: în sfîrșit. spre care se în- dreaptăriirările noastre cele mai buhe de succes- deplin, in timp ce spre dumneavoastră, care sînteti primul și deci cel mai original initiator al său. se -îndreaptă expresia reînnoită a celei frțși inalte aprecierii a institutului/nostru, care la cea de-a V-a aniversare a fondării sale dorește o înțelegere de colaborare tot mai strinsâ intre Republica Socialistă România și Italia.Aprecierea institutului nostru se adresează în același timp și dumneavoastră, stimată doamnă Elena Ceaușescu, personalitate care, cum arătam la început, se bucură de cel mai înalt prestigiu in lumea științei. Consiliul institutului nostru a hotărît, cu vie satisfacție, cu ocazia celei de-a V-a aniversări de la fondare, să vă confere cea mai înaltă distincție : Medalia de aur cu plachetă.Institutul, care, după cum dv. cu-
Cuvîntul rostit 

de dr. Peter LandesmannMult stimate domnule președinte. Mult stimată doamnă Ceaușescu, Doamnelor și domnilor.în mod deosebit doresc să apreciez, în spiritul mesajului cancelarului federal, dr. Bruno Kreisky. rolul națiunii dumneavoastră în problema ajutorului de dezvoltare pentru tarile lumii a treia, intrucît și în această privință dețin o experiență nemijlocită in calitate de reprezentant al uneia dintre aceste tari în Austria. Am onoarea să reprezint Republica Coasta de Fildeș în calitate de consul general. Dumneavoastră, mult stimate domnule președinte, prin vizita efectuată în 1977 în Republica Coasta de Fildeș, ați produs o profundă impresie în rîndurile politicienilor acestei țări și ale poplilației. Prin această vizită, si prin numeroase vizite similare in tarile in curs de dezvoltare, dumneavoastră ati demonstrat interesul deosebit fată de aceste țări.România este membră a „Grupului celor 77“ și a preluat în cadrul acestui organism un rol de frunte, recunoscut peste tot. Cea mai bună dovadă în acest sens o constituie pentru noi, austriecii, Conferința pregătitoare a acestui grup de state în vederea „Conferinței U.N.C.T.A.D. de la Viena" pentru colaborarea tehnico- știintifică, care a avut loc în august, anul trecut. Știm foarte bine că încheierea cu succes a Conferinței de la Viena a fost posibilă numai datorită obiectivelor clare ale Conferinței pregătitoare de la București.Dumneavoastră întrețineți relații cu peste 90 de țări în curs de dezvoltare, aveți acorduri bilaterale cu peste. 80 de tari în curs de dezvoltare și ati creat societăți mixte în peste 30 de tari. în care dumneavoastră le puneți la dispoziție experiența, cu
Cuvîntul prof. dr.
Bernard EsambertDomnule președinte.Doamnă Elena Ceaușescu,Doamnelor și domnilor,Cu prilejul celei de-a V-a aniversări de la fondarea Institutului pentru problemele noii ordini economice Internationale, creat în 1975 Ia Paris in strinsă legătură cu ideile și preocupările dumneavoastră, sînt fericit și onorat, ca cetățean francez, de a putea sublinia comunitatea de vederi care unește popoarele român și francez în domeniul relațiilor internaționale.

Fie că este vorba de dorința de * 

noașteți, se inspiră din gîndirea și activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu -privind realizarea unui sistem de relații economice interstatale bazate pe criterii de absolută e- chitate, are o deosebită considerație și față de opera înfăptuită de dv. în sensul indicat de aceeași exigentă de dreptate. Sintem într-adevăr convinși că cercetarea științifică, in special în domeniul chimiei, condus cu profundă competență de dv. aici, în Republica Socialistă România, reprezintă un aport prețios de bunăvoință și de experiență și pentru cauza mai vastă a dezvoltării omenirii.Importantă forță de producție, știința este deja element indispensabil al organizării moderne a societății, condiție fără de care nu se poate realiza nici o îmbunătățire a nivelului de viață al popoarelor. Pentru a folosi cuvintele președintelui Nicolae Ceaușescu, „știinta. produs superior al geniului uman, este chemată să servească omul, cauza bunăstării și fericirii sale". O operă atit de meritorie. căreia dv. v-ati dedicat si vă dedicați cu întreaga dv. forță și pentru care înțelegem să vă exprimăm admirația noastră cea mai puternică, subliniind totodată că această activitate in domeniul cercetării teh- nico-știintifice reprezintă o contribuție prețioasă la cauza destinderii și colaborării pașnice între popoare.Vă sîntem recunoscători că ne-ați reamintit aceasta prin munca dv., și, cu ocazia celei de-a V-a aniversări de la înființarea institutului nostru, vă dorim dv. și Republicii Socialiste România cele mai mari realizări viitoare. (Aplauze).

veche tradiție, pe care o dețineți In domeniul exploatării bogățiilor solului, precum și o tehnologie de un înalt nivel.Conform rapoartelor O.N.U., dumneavoastră ati pus la dispoziția țărilor in curs de dezvoltare, anual, sume considerabile ca ajutor de dezvoltare. Ar mai fi de menționat numeroșii experți in domeniul agriculturii prin care dumneavoastră sprijiniți, de asemenea. țările în curs de dezvoltare, specialiștii in domeniul prelucrării lemnului în țări africane, precum și eforturile pe care le faceți pentru dezvoltarea industriei in țările în curs de dezvoltare, de exemplu, prin construirea de fabrici de acid sulfuric și ciment.în Raportul la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, ati amintit, domnule președinte. că circa 15 000 de tineri din țările in curs de dezvoltare studiază în România și că numărul experților dumneavoastră care lucrează în țările în curs de dezvoltare a ajuns la aceeași cifră.Cred că concepția dumneavoastră, elaborată pe baze științifice, în ceea ce privește politica în domeniul ajutorului de dezvoltare are la bază o înțelepciune vizionară, intrucît dumneavoastră. mult stimate domnule președinte, sînteti convins că pacea in această lume poate fi asigurată numai dacă decalajele economice si sociale intre țările in curs de dezvoltare și lumea industrializată sînt eliminate pe parcursul timpului.Mult stimate domnule președinte, primiți asigurarea noastră, a tuturor, că noi apreciem așa cum se cuvine activitatea dumneavoastră plină de abnegație în acest domeniu si că dorim să contribuim cu tot ce ne stă în putință la sprijinirea obiectivelor dumneavoastră. (Aplauze).

se acționa pentru dezarmare — și președintele Republicii Franceze a lansat in acest domeniu ideea unei conferințe europene — fie că este vorba de dorința de eliminare a forței, din păcate folosită încă prea des ca mijloc de soluționare a litigiilor, sau de respectarea independentei și suveranității statelor, și- deci de neamestecul din afară în afacerile lor interne — între țările noastre există convergente în mod natural si chiar, am putea spune, instinctiv.Aceasta pentru că România și Franța sint două țări mijlocii, dar care au năzuința de a face cunoscut lumii un anume mod In care natiu- 

nile să trăiască în pace, pe baza respectului și a întelegorii reciproce, chiar dacă unele dintre opțiunile lor nu sînt unanim împărtășite.Consider că acest comportament comun țărilor noastre trebuie să se exercite printr-o cooperare activă și modernă pe plan economic, prin dezvoltarea unor schimburi comerciale echilibrate, prin investiții reciproce, care să evite orice inegalitate, precum Si pe plan cultural prin respectarea limbii, partenerului, 'a obiceiurilor și spiritualității sale. Este e- vident că dialogul bazat pe încredere și prietenie, pe care cele două țări ale noastre il practică cu consecventă. este de bun augur pentru rolul pe care ele il pot juca în lume pentru propagarea acestor idei.Dacă am proceda altfel, intensificarea manifestărilor de egoism și imperialism n-ar face decit să adinceas-
Cuvîntul rostit

de dr. Robert Pitty FerrandyStimate domnule președinte.Stimată doamnă Elena Ceaușescu, Doamnelor și domnilor,îmi revine mie sarcina foarte plăcută, în calitatea pe care o am de secretar adjunct și responsabil pentru problemele științei și tehnicii din cadrul Institutului pentru problemele noii ordini economice internaționale, de a interveni în cadrul festivității pentru a adresa doamnei Elena Ceaușescu urarea de noi realizări în activitatea sa in domeniul cercetării științifice, activitate care a dat rezultatele sale cele mai rodnice tocmai în această țară care se constituie drept un model de urmat pentru muiți alții care se gîndesc în mod realist la problemele dezvoltării.Mă asociez pe deplin profesorului Valori, care acum citeva clipe v-a făcut cunoscut că institutul nostru a avut onoarea de a vă conferi cea mai înaltă distincție a sa, cu prilejul celei de-a V-a aniversări a fondării, în a vă spune și eu că noi toți urmărim cu viu interes evoluția cercetării științifice si a tehnologiei românești. Apreciem mult confruntarea continuă a oamenilor de știință români cu problemele unei investigări tot mai complexe și mai aprofundate a realului. Apreciem mai ales ceea ce dumneavoastră, stimată doamnă, în calitatea de președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie si ca director general al Institutului central de chimie, faceți pentru ridicarea nivelului cercetării românești în domeniul chimiei și pentru armonizarea eforturilor cercetătorilor din diferite ramuri ale științei, orientîndu-le spre scopul im-
Cuvîntul rostit

de dr. Giuseppe GarganiDistinse domnule președinte.Distinsă doamnă Elena Ceaușescu,Am onoarea să vă aduc salutul guvernului italian cu prilejul acestei manifestări promovate de Institutul pentru problemele noii ordini economice internaționale, manifestare. care are o semnificație importantă in contextul angajării popoarelor noastre pentru pace, egalitate și dezvoltare în lume.Ca om al legii, am desigur tendința de a vedea sensul etic al a- cestei reuniuni care are ca scop să confirme o extrem de viabilă contribuție la realizarea ideii de justiție, atit la nivelul popoarelor, cit și la nivelul indivizilor.Cu consimtămîntul celor aici de față, voi cere permisiunea de a face citeva aprecieri asupra modului cum această idee este întărită de munca intelectuală, căreia munca de cercetare științifică îi este o parte constitutivă de neînlocuit, foarte importantă.Voi spune pe scurt că responsabilitatea oamenilor de știintă in transformarea lumii, pentru a o face să fie efectiv pe măsura omului, mai corespunzătoare exigențelor esențiale și raționale ale omului, se afirmă cu o forță tot mai mare. Cred, sînt chiar convins, că știinta și tehnica au astăzi sarcina de a oferi omenirii o cale mai scurtă spre rezolvarea diferitelor și gravelor probleme ce o frămîntă : problema foametei, aceea a subdezvoltării. a lipsei de acces la muncă din cauza insuficientei locurilor de 

că sentimentele de decepție si de frustrare ale popoarelor, ar risca să conducă lumea către noi și adinei tulburări.Pe scurt, este vremea ca națiunile să găsească un limbaj nou. care să a- teste o voință autentică pentru menținerea păcii. Căci dacă istoria deceniilor viitoare va fi lipsită de înfruntări; de înaintări și retrageri, ea va putea stimula apariția conștiinței unui destin colectiv al omenirii, a unei interdependente care nu va trebui să însemne dependentă pentru cei slabi și dominație pentru cei puternici.România și Franța, ca dealtfel toate celelalte țări eurooene. pot. uninț du-și eforturile, să facă să se dezvolte această înaltă conștiință.Acest lucru îl urez celor două țări ale noastre in .încheierea scurtului meu cuvint. (Aplauze).

portant al lărgirii cunoștințelor privi-' toare la fenomenele si legile naturii. Mă refer în același timp și hi ceea ce dumneavoastră faceți pentru progresul general al poporului român, pentru îmbunătățirea calității vieții sale de zi cu zi. pentru o tot mai mare capacitate de a ștăpîni realitatea materială.într-adevăr, producția românească de dată recentă, agricolă sau industrială, poartă însemnul acestei serioase, continue munci științifice, in interiorul căreia cercetarea chimică asumă un rol preponderent ; o producție de foarte bun pivei, care atribuie României calitatea de a fi o tară cu o dezvoltare multilaterală. Mai mult chiar: progresul științific român se înscrie printre realizările cele mai de seamă din întreaga arie a statelor ce intră în rîndul țărilor dezvoltate. Acest progres contribuie și el în a face din România o tară care se află în primele rinduri ale luptei pentru autodeterminarea popoarelor.în acest sens, stimată doamnă, munca excepțională desfășurată de dumneavoastră pină acum, cu un avînt care definește și amploarea opțiunii dumneavoastră etice, reprezintă un succes al poporului român și al voinței sale de a acționa pentru cea mai amplă colaborare internațională. pe baza respectului independentei fiecărei națiuni. Cooperarea, finind cont de principiile egalității în drepturi, promovată de dumneavoastră in mediul științific este indispensabilă pentru un schimb fertil de experiențe. este suportul ferm al unei înțelegeri mai largi între popoare și garanție a progresului și păcii pentru întreaga lume. (Aplauze).

muncă, a lipsei de acces la învățătură din cauza inexistentei structurilor. Nu cred, desigur, că știinta are leacuri universale pentru toate problemele omenirii ; cred însă, oricum, în posibilitatea unei îmbunătățiri progresive, atîț cu ajutorul metodelor, cit și cu ajutorul descoperirilor sale, a vieții tuturor popoarelor.Dumneavoastră, doamnă Elena Ceaușescu, dacă îmi îngăduiți, ați făcut din activitatea dumneavoastră științifică un exemplu a ceea ce este și trebuie să fie sensul muncii creatoare a cercetătorului : să pună inteligenta și energia sa în serviciul acelor fapte ce contribuie la perfecționarea vieții, la o îmbunătățire a condiției umane.Această contribuție a dumneavoastră la îmbogățirea patrimoniului științei, eu și colegii mei o vedem ca unul dintre cele mai bune roade ale acelei experiențe creatoare pe care poporul român — de care sîntem in mod special legați pu doar prin originea latină, ci și prin traditionale legături politice și culturale — o a- firmă cu un ecou tot mai mare în lumea contemporană.Să-mi fie îngăduit să vă urez noi succese în domeniul dumneavoastră specific de muncă și în tot ceea ce faceți pentru transformarea ideilor în fapte, matețializind astfel acea generozitate a gîndirii care nu numai că vrea să cerceteze, ci, maj ales, vrea să cerceteze pentru a înțelege mai bine sensul existentei și pentru a putea influenta pozitiv asupra el. 
(Aplauze).
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IW*U  NICOLAE OAOSESCU SI TOVARĂȘEI ELENA CEAIISED 
le-au fost conferite Medaliile de aur ale Institutului 

pentru problemele unei noi ordini economice internaționale

Timpul probabil pentru zilele de 23 
februarie, 1 și 2 martie. în țară : Vre
me rece la început, apoi in Încălzire 
ușoară. Cerul va £1 temporar noros. 
Vor cădea precipitații slabe sub formă 
de ninsoare în jumătatea de nord a tă
rii și sub formă de ploaie, Lapoviță si 
ninsoare, cu caracter izolat. în celelal
te regiuni. Vînt moderat, cu intensifi-

© Miercuri, la Iași, într-o partidă internațională amicală de fotbal, Politehnica Iași a învins cu 4—3 (2—3) formația poloneză Gwardia Varșovia.© Ieri, la Sofia, in meciuri amicale de fotbal, selecționata Bulgariei— F.C. Argeș Pitești 3—0 (2—0), Bulgaria — România la juniori : 2—0(2-0).© La Berlin a început, miercuri, concursul internațional de înot în bazin acoperit, la care participă sportivi și sportive din 7 țări. în proba feminină de 200 m spate, victoria a revenit sportivei Rica Reiniseh (R.D, Germană) cu timpul de 2T5”59/100. Carmen Bunaciu (România) s-a clasat pe locul 4 cu 2T8”36/100.
O în primul tur al turneului internațional feminin de tenis de la Houston (Texas), jucătoarea româncă Virginia Ruzici a învins-o în două seturi, cu 6—3, 6—2, pe Paula Smith (S.U.A.).Alte rezultate: Tracy Austin (S.U.A.) — Kate Latham (S.U.A.) 6—1, 6—0 ; Dianne Fromholtz (Australia)— Marita Redondo (S.U.A.) 6—3,6—0 ; Sue Barker (Anglia) — Gly- nis Coles (Anglia) 6—2, 6—2.® Cea de-a patra ediție a turneului internațional feminin de șah de la Hyeres (Franța) se va desfășura intre 29 martie și 9 aprilie și va reuni 

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPrimind felicitările dumneavoastră cordiale transmise cu ocazia realegerii mele in funcția de președinte al Uniunii Socialiste Sudaneze, am marea plăcere de a adresa Excelentei Voastre mulțumirile noastre cele mal călduroase împreună cu cele mai bune urări de sănătate personală și de prosperitate pentru poporul dumneavoastră. Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările și popoarele noastre se vor dezvolta și amplifica continuu.

GAAFAR AAOHAMMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan 
și președintele Uniunii Socialiste Sudaneze

Cuvîntarea președintelui Nicolae Ceaușescu

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumind pentru amabilul mesaj de felicitare pe care ml 1-ațl adresat cu ocazia Zilei naționale a statului Kuweit, doresc, la rîndul meu, să vă transmit salutări cordiale și sincere urări de fericire personală, iar poporului prieten al României bunăstare continuă.

JABER AL AHMAD AL SABAH
Emirul statului Kuweit

(Urmare din pag. I)ofere tuturor națiunilor posibilitatea unei dezvoltări libere, a unui comerț echitabil, reciproc avantajos.Nu doresc să vorbesc acum de vechea ordine, știm toate defectele ei. Cu toții sîntem de acord — și dumneavoastră, care acționați și conduceți Institutul pentru noua ordine știți foarte bine — că această ordine nu mai corespunde nici intereselor țărilor dezvoltate și, cu atît mai puțin, intereselor țărilor în curs de dezvoltare. Viața dovedește cit de nejustă a devenit această veche ordine, dacă se poate spune că ea a fost vreodată justă. Desigur, fiecare epocă a avut relațiile sale economice, juridice și morale ; dar lumea s-a schimbat și deci și aceste relații trebuie schimbate. Oamenii se transformă, popoarele și-au cucerit independența politică și doresc să devină stăpîne pe bogățiile naționale, să le folosească în scopul ridicării bunăstării lor, al consolidării independenței și suveranității naționale.Ne aflăm într-un moment deosebit de important în viața internațională, în primul rînd prin faptul că s-au produs asemenea evenimente care au dus la accentuarea puternică a încordării, la concentrări de forțe militare în diferite zone ale lumii — ceea ce creează o primejdie deosebit de mare nu numai pentru politica de destindere, dar pentru însăși pacea și independența popoarelor, creînd pericolul unei confruntări militare.Iată de ce România socialistă consideră că trebuie făcut totul pentru a se opri cursul încordării internaționale, pentru soluționarea problemelor existente pe calea tratativelor pașnice, asigurîndu-se independența și suveranitatea tuturor popoarelor, lichidîndu-se recurgerea la forță sau la amenințarea cu forța. Este în interesul tuturor popoarelor de a se relua și dezvolta politica de destindere, de a se acționa cu toată răspunderea pentru a nu se mai admite acțiuni care pun în primejdie pacea, atît de necesară și atît de mult dorită de fiecare popor.Printre problemele care contribuie la actuala situație internațională se numără și accentuarea decalajului între țările bogate și cele sărace. Dumneavoastră sînteți cetățeni ai unor țări dezvoltate, care se consideră bogate, deși există dife- ’’ .'nțe între ele — mă refer la cel prezenți aici, pentru că președintele institutului este dlntr-o țară în curs de dezvoltare. Este un lucru deosebit de important că oameni de știință și oameni politici din țări dezvoltate s-au unit cu oameni din țări în curs de dezvoltare, formînd acest institut și ac- ționînd in direcția realizării noii ordini economice internaționale. Aceasta demonstrează că, într-ade- văr, oamenii progresiști, oamenii de știință de pretutindeni și mulți, tot mai mulți oameni politici, in

clusiv din țările dezvoltate, înțeleg că trebuie să-și unească eforturile pentru a realiza relații noi, de egalitate și echitate pe plan internațional. Aceasta face să fie cu atît mai mare importanța și rolul activității institutului pe care îl conduceți și îl reprezentat! dumneavoastră.Noi dorim ca anul acesta, în care va avea loc sesiunea Organizației Națiunilor Unite pentru noua ordine economică internațională — șl în care s-au desfășurat deja sau urmează să se desfășoare o serie de reuniuni internaționale consacrate acestei probleme — să marcheze realmente o cotitură în direcția trecerii la soluționarea problemelor subdezvoltării șl înfăptuirii noii ordini economice mondiale.Trebuie să fie bine înțeles că o lume mai dreaptă și mai bună, colaborarea internațională nu se pot realiza decît pe baza unor relații de deplină egalitate, în cadrul unei noi ordini economice internaționale. Este în interesul tuturor de a a- șeza la baza acestor relații principiile noi care să asigure progresul mai rapid al țărilor sărace, rămase în urmă și, totodată, să contribuie la asigurarea stabilității economice, la depășirea crizei economice și la progresul general al umanității!Dumneavoastră, care vă ocupați cu problemele economice, ca și oamenii politici, înțelegeți bine că în condițiile de astăzi depășirea crizei economice, monetare nu se poate realiza numai de către un grup de țări, oricît de bogate ar fi ele, ci numai printr-o conlucrare strînsă între toate națiunile lumii. Este necesar ca țările în curs de dezvoltare să fie sprijinite pentru dezvoltarea lor economico-so- cială, să aibă acces larg la știință și tehnologie, la cultură, la formarea cadrelor — și aceasta nu se poate realiza fără o conlucrare strînsă cu țările dezvoltate. Desigur, s-ar putea spune că pot face aceasta și singure — și eu sînt printre aceia care am încredere că țările în curs de dezvoltare pot, pînă la urmă, să depășească greutățile — dar le-ar trebui un timp lung, eforturi mari și, desigur, a- ceasta ar crea o contradicție și .mai puternică între țările bogate și sărace. De aceea este necesar ca țările dezvoltate să înțeleagă că sprijinirea țărilor rămase în urmă pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice internaționale este nu o acțiune u- manitară, de caritate, ci o acțiune politică șl socială de răspundere, care contribuie la soluționarea problemelor ce confruntă astăzi omenirea.Este necesar să fie bine înțeles de către toți că trebuie să se pună capăt uriașelor cheltuieli pentru înarmare, cursei înarmărifor. Noi toți vorbim de destindere, ne lăudăm, în Europa, cu Conferința de la Helsinki, dar, de fapt, după a- ceastă conferință au crescut an de an cheltuielile militare, s-au acu

mulat noi armamente pe continent. Nu mai departe de anul trecut, N.A.T.O. a hotărît amplasarea de noi rachete cu rază medie de acțiune în Europa. Noi, cei de pe continentul european, înțelegem poate mai bine decît alții că rachetele cu rază medie de acțiune, în orice parte s-ar afla, privesc toate țările europene, că dimensiunile Europei sînt de așa natură îneît aceste rachete nucleare pot Iovi oricare țară. Știți bine că bombele, inclusiv cele nucleare, nu aleg între capitaliști și socialiști, ele lovesc deopotrivă atît țările care construiesc socialismul, cît și țările cu orînduire capitalistă. De aceea, este necesar să ne gîn- dim și să acționăm ca în Europa să se pună capăt amplasării de noi rachete, să se realizeze un echilibru de forțe, pentru a garanta securitatea fiecăruia, însă pe baza reducerii armamentelor, a înlăturării pericolului unei distrugeri a întregului nostru continent. Iată de ce, vorbind de noua ordine economică internațională, trebuie să ne gîndim să intensificăm eforturile pentru dezarmare, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea securității europene, pentru o politică reală de reducere a cheltuielilor militare și de dezarmare în Europa. Insist în ce privește Europa pentru că aici sînt concentrate cele mai puternice armamente — și dacă aici, pe continent, obținem o reducere a armamentelor și trecem la o politică de colaborare activă, aceasta va exercita o influență puternică asupra tuturor continentelor, asupra politicii generale de dezarmare.Sînt, desigur, multe probleme care trebuie soluționate și trebuie să ne unim eforturile pentru re-
Cuvintul tovarășei Elena CeatișeseuDomnilor,Tovarăși,Doresc să vă exprim mulțumirile mele călduroase pentru „Medalia de aur a Institutului pentru problemele noii ordini economice internaționale" pe care mi-ați în- mînat-o, precum și pentru aprecierile pe care le-ați rostit, cu acest prilej, la adresa activității mele.Consider conferirea acestei distincții ca o ilustrare a bunelor raporturi de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre, dintre oamenii de știință șl cultură, ca o expresie a înaltei prețuiri pe care o aduceți contribuției României la cauza păcii șl înțelegerii între națiuni, la eforturile pentru edificarea unei lumi mai bune și mal drepte pe planeta noastră.îmi face o deosebită plăcere să primesc această medalie din partea unui institut care-și propune să militeze pentru afirmarea unul țel nobil, cum este realizarea noii ordini economice internaționale. Con- 

zolvarea lor. în această privință, oamenii de știință și oamenii politici trebuie să conlucreze strîns pentru a pune minunatele cuceriri ale cunoașterii din toate domeniile, inclusiv din domeniul științelor economice, în slujba progresului, a bunăstării, a independenței fiecărei națiuni.Nu se poate concepe o politică de destindere fără respectarea independenței fiecărei națiuni. De aceea trebuie să milităm neabătut pentru a se asigura în întreaga lume, de către toate statele, respectarea neabătută a independenței națiunilor, a dreptului fiecărui popor de a-și alege liber, așa cum dorește, calea dezvoltării sale, fără nici un amestec din afară. Dealtfel, dumneavoastră aveți permanent relații bune cu țările în curs de dezvoltare și cunoașteți că ele leagă foarte strîns problemele economice de problemele independenței, de neamestecul în treburile lor interne, de dezarmare, de realizarea unei lumi în care fiecare națiune să se poată manifesta în mod liber pentru a-și pune pe deplin în valoare capacitățile sale creatoare. Din acest punct de vedere, fiecare popor — mare sau mic — a dat și va da și în viitor mult pentru civilizație, pentru progres. Știința nu este numai la îndemîna celor mari, ea este la îndemîna oricărui om care gîn- dește, care își propune să înțeleagă tot mai profund legile ce guvernează natura și omenirea și să le folosească în sprijinul independenței și progresului umanițafii.De aceea, noi acordămio mare importanță dezvoltării relațiilor pe tărîmul științific și cultural, colaborării dintre oamenii care lucrează 

sider, totodată, că este o înaltă îndatorire a tuturor popoarelor, a oamenilor înaintați de pretutindeni de a-și uni eforturile și de a conlucra pentru a se pune capăt stării de subdezvoltare în care se mai află o mare parte a omenirii și a se instaura o nouă ordine economică internațională, bazată pe deplină egalitate și echitate, care să stimuleze progresul mai ( rapid al tuturor statelor, și îndeosebi al celor rămase în urmă, să le înlesnească accesul larg la minunatele cuceriri ale Științei și tehnicii contemporane.în lumea de azi, în care mal există manifestări de inegalitate și asuprire, focare de conflicte și încordare, și în care cursa înarmărilor a luat proporții uriașe împovă- rînd tot mai greu popoarele și sporind pericolul unor războaie nimicitoare, rolul și locul științei, datoria și răspunderea tuturor acelora care iubesc pacea și progresul este de a milita ca minunatele cuceriri ale geniului uman să fie puse exclusiv în slujba omului, a îmbună- 

în aceste domenii din toate țările. Considerăm că oamenii de știință și cultură, inclusiv oamenii politici, pot avea un cuvînt mai important de spus și își pot face mai puternic auzit glasul, atrăgînd tuturor atenția că trebuie să se țină seama de faptul că oamenii s-au născut egali, șl deci trebuie să trăiască egali, că toți au dreptul la cuceririle științei, la o viață demnă șl liberă.în acest sens apreciez eu rolul și activitatea institutului dumneavoastră. Sper că relațiile de colaborare dintre institutul nostru economic și institutul dumneavoastră se vor întări în continuare, contribuind la intensificarea activității de lămurire a acestor probleme și mobilizare a eforturilor în direcția îndeplinirii nobilelor idealuri șl obiective pe care vi le propuneți— și pentru care România militează și va milita neabătut.Puteți fi siguri că în România și în președintele României veți avea întotdeauna un sprijin activ, că nu vom precupeți nimic pentru o politică de destindere, colaborare și pace, de • respect al independenței fiecărei națiuni.Vă urez succes în activitatea dumneavoastră viitoare !Vă adresez cele mai calde felicitări cu prilejul împlinirii a 5 ani de existență a institutului dumneavoastră. Vă urez ca anii următori— următorul cincinal, ca să ■ spun așa — pînă în 1985, să aducă institutului satisfacții și mai mari, prin înfăptuirea, pe plan internațional, a unora din obiectivele pentru care acționează.încă o dată, vă mulțumesc mult și vă doresc multă sănătate! (Aplauze puternice, îndelungate).

tățirii condițiilor de viață ale popoarelor.Aceste nobile convingeri însuflețesc permanent activitatea partidului și statului nostru, a oamenilor de știință și cultură, a întregului nostru popor, hotărît să-și aducă întreaga contribuție la progresul economic și social al României socialiste și, în același timp, să dezvolte colaborarea și să conlucreze tot mai strîns cu toate țările și popoarele lumii, cu oamenii de știință și cultură de pretutindeni, pentru afirmarea înaltelor Idealuri ale progresului șl civilizației, ale păcii și destinderii internaționale.Doresc să adresez Institutului dumneavoastră calde felicitări cu prilejul celei de-a 5-a aniversări a înființării sale șl să-i urez, totodată, mult succes în activitatea viitoare, consacrată înfăptuirii noii ordini internaționale, cauzei nobile a păcii, a înțelegerii și colaborării dintre popoare.Vă urez dumneavoastră, tuturor, multă sănătate. (Aplauze prelun
gite).

PLENARAMiercuri s-au desfășurat in Capitală lucrările plenarei Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.In cadrul plenarei au fost dezbătute sarcinile ce revin unităților agricole cooperatiste in lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de la C.C. al P.C.R. din 25—26 februarie, măsurile ce trebuie întreprinse pentru buna desfășurare a lucrărilor agricole și îndeplinirea prevederilor de plan, pe acest an, la toți indicatorii.Plenara a dezbătut propunerile de Îmbunătățire a statutelor cooperativei agricole de producție, asociației economice intercooperătiste, cooperării și asocierii cooperativelor agricole de producție cu unități de stat sau ale cooperației de consum, precum și propunerile de îmbunătățire a statutului consiliului unic agroindusr trial de stat și cooperatist, în vederea punerii acestora în concordanță cu legile și alte acte normative intrate in vigoare în ultimii ani. Plenara a adoptat in unanimitate propunerile de îmbunătățire a statutelor, urmînd ca acestea să fie definitivate. Totodată, plenara a analizat modul cum uniunile cooperatiste și celelalte organe de conducere colectivă din agricultura cooperatistă se ocupă de rezolvarea propunerilor, sesizărilor, recla- mațiilor și cererilor oamenilor muncii din unitățile agricole și a stabilit măsuri de îmbunătățire a activității in acest domeniu.în încheiere, participanții au adoptat o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele :Dezbătînd sarcinile care revin agriculturii cooperatiste în acest ultim an al cincinalului, plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și-a însușit pe deplin, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, concluziile dumneavoastră la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., privind activitatea desfășurată în agricultură în anul 1979. S-a subliniat
CronicaMiercuri, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit pe Karimou Mahamane, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Niger în Republica Socialistă România, cu reședința la Moscova, în legătură cu prezentarea scrisorilor de acreditare.

★Miercuri după-amiază, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, l-a primit pe Riazuddin Ahmed, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice Pakistan în Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
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PROGRAMUL 1

10,00 Teleșcoală
11,00 Roman foileton : „Primarul din 

Casterbrldge". (Reluarea episodu
lui 2)

11,55 Telex
10,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.25 Curs de limba franceză
16,45 Curs de limba spaniolă
17,05 Viața culturală
18.25 La ordinea zilei In economie
18,35 Desene animate: Sindbad marina

rul

U.N.C.A.P.că rezultatele obținute în anul 1979 în producția agricolă vegetală și animală nu sint pe măsura condițiilor create, a puternicei baze tehnico- materiale de care dispunem. Ele se datoresc, în primul rînd, modulul necorespunzător în care, în multe unități, a fost organizată producția și munca, s-au folosit pămîntul, celelalte mijloace de producție și forța de muncă.Dind o înaltă apreciere orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, parti- cipanții la plenară au exprimat ho- tărîrea de a acționa cu toată fermitatea pentru a îmbunătăți radical întreaga activitate din agricultura cooperatistă, în vederea îndeplinirii in cele mai bune condiții a sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea al partidului privind creșterea producției agricole in anul 1980 și în cincinalul viitor.Vă asigurăm, mult stimate tovarăș» secretar general, că țărănimea, mecanizatorii, ceilalți lucrători din agricultura cooperatistă vor depune eforturi susținute pentru a realiza în cela mai bune condiții însămînțările de primăvară. Vom acționa cu mai multă hotărîre pentru a realiza planul de efective la toate speciile șl categoriile de animale. în centrul preocupărilor vor fi puse rentabilizarea fiecărui sector de producție, extinderea activităților industriale, de construcții și prestări de servicii, realizarea echilibrului între venituri și cheltuieli, crearea condițiilor pentru aplicarea cu rezultate bune a legii beneficiilor.Exprimînd recunoștința fierbinte a țărănimii, a tuturor lucrătorilor din unitățile agricole cooperatiste — români, maghiari, germani și de alta naționalități — pentru grija permanentă pe care o purtați înfloririi agriculturii, plenara reafirmă hotă- rîrea lor fermă de a face totul pentru ca această ramură de bază a economiei naționale să-și sporească substanțial contribuția Ia progresul multilateral al României socialiste.
zileiLa sediul Asociației de drept Internațional și relații internaționale a avut loc, miercuri, o masă rotundă, cu prilejul căreia prof. Rui Chan- cerelle de Machete, președintele Asociației portugheze de drept internațional, a înfățișat principalele coordonate ale politicii externe portugheze.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, cadre didactice universitare, specialiști în domeniul relațiilor externe, ziariști.Au fost de față Sergio Sacadura Cabrai, ambasadorul Portugaliei la București, și Marin Iliescu, ambasadorul României la Lisabona.(Agerpres)
19,00 Telejurnal
19,20 In actualitate : pregătirea alegeri

lor de la 9 martie 1
19,35 Călătorie prin tara mea (XVII) 
20,00 Ora tineretului
20.45 Ritm șl melodia
21,00 Teatru scurt : „Fără monoclu*
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 1

17.30 Buletinul rutier al Capitalei
17,40 Film serial : „Linia maritimă 

„Onedin“. (Reluarea episodului 2)
18.30 Instantanee bucureștene
ÎS,50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,20 In actualitate : pregătirea alegeri

lor de la 9 martie 1
19,35 Călătorie prin tara mea (XVH) 
20,00 Concert simfonic

Bo®® iii®

|||||||
vremea

ȘTIRI SPORTIVE

cărl. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre minus 12 șl minus 2 gra
de, Izolat mal coborîte in depresiuni, 
iar maximele vor oscila intre minus 5 
și plus 5 grade, local mal ridicate. Cea
tă, dimineața și seara. în București î 
Vreme rece la început, apoi în încălzire 
ușoară. Cerul va fi temporar noros, fa
vorabil precipitațiilor slabe. Vînt mode
rat. Temperatura ușor variabilă. Mini
mele vor fi cuprinse intre minus 3 șl 
zero grade, iar maximele vor oscila 
între zero și plus 3 grade. Ceafă sla
bă. dimineața șl seara. (Margareta 
Strutu, meteorolog de serviciu).

jucătoare din 19 țări. Printre Invitate se numără maestrele Elisabeta Poli- hroniade (România), Vreeken (Olanda), Cramling (Suedia), Prenici (Italia), Hojberg (Danemarca) și tînăra șahistă spaniolă Cuveas, în vîrstă de 15 ani.® în localitatea iugoslavă Senta se va desfășura între 22 martie și 6 aprilie cea de-a patra ediție a „Cupei Europei" la șah pentru junioare, competiție la care țara noastră va fi reprezentată de Marina Pogorevici. Printre participante se mai numără Renata Zaharovska (Cehoslovacia), Margarita Voiska (Bulgaria). Marta Kovacs (Ungaria), Malgorzata Wize (Polonia), Linda Meyer (Elveția) și Suzana Maksimovici (Iugoslavia).® „Cupa mondială" Ia schi a fost reluată cu o probă masculină de slalom uriaș desfășurată la Waterville Valley (S.U.A.) și ciștigată de austriacul Hans Enn, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Lake Placid. Pe o pîrtie in lungime de 1 282 m cu o diferență de nivel de 399 m și pichetată cu 56 porti, Hans Enn a realizat în două manșe, timpul de 2’45”10/100, fiind urmat de Andreas Wenzel (Liechtenstein) — 2’46”23/100 și Jarle Halsnes (Norvegia) — 2’46”32/100.
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TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Niger
(Urmare din pag. I)Inmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul KARIMOU MAHAMA- 
NE a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un salut călduros, urări de sănătate și fericire din partea președintelui Consiliului Militar Suprem, șeful statului Niger, colonel Seyni Kountche, a guvernului și poporului Republicii Niger.In cuvîntarea prezentată cu acest prilej de ambasador, după ce este reliefată esența politicii externe a statului Niger, se spune : „Sînt bucuros să constat, domnule președinte, că lupta pentru pace, independența popoarelor oprimate, eliberarea lor de orice formă de exploatare, egalitatea și prietenia între națiuni sînt principiile fundamentale ale politicii externe a celor două țări. Apreciind în mod deosebit această concordanță. permiteți-mi să aduc un omagiu eforturilor depuse de tara dumneavoastră pentru sprijinirea popoarelor africane în lupta lor împotriva dominației străine, pentru un viitor mai bun. în Niger dăm o înaltă apreciere interesului pe care România il manifestă pentru dezvoltarea continuă a legăturilor de prietenie cu popoarele lumii a treia. Activitatea neobosită pe care o desfășoară poporul și guvernul dumneavoastră in ceea ce privește Africa și țările nealiniate. în vederea promovării solidarității și a unor puternice raporturi de cooperare, nu are nevoie astăzi de comentarii".Subliniindu-se că poporul Nigerului este angajat într-o amplă operă de construcție națională, cooperînd în această direcție cu numeroase țări, în rindul cărora România ocupă un loc important, în cuvîntare sînt exprimate dorința șefului statului Niger ca legăturile de prietenie și cooperare dintre cele două țări să se dezvolte și să se întărească și mai mult, precum și hotărîrea ambasadorului de a acționa cu succes în acest scop.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru urările transmise și a adresat, la rindul său, președintelui Seyni Kountche și Guvernului Republicii Niger un salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru poporul prieten din Niger.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român, după ce se subliniază că țara noastră se află in prezent angajată plenar în îndeplinirea unui vast program de dezvoltare economică și socială a patriei, stabilit de cel de-al XII-lea Congres al Partidu

ConferințăLa Consulatul general al Uniunii Sovietice la Constartța a fost orga-, nizată, miercuri, o conferință de presă prilejuită de împlinirea a patru ani de la Congresul al XXV-lea al P.C.U.S.Au participat corespondenți ai presei centrale, ai Agerpres, radiotele- viziunii. redactori ai presei locale.Subliniind importanta Congresului al XXV-lea al P.C.U.S.. care a stabilit căile și direcțiile pentru dezvoltarea continuă, armonioasă a economiei. științei, artei și culturii, pentru creșterea nivelului de trai material și spiritual al tuturor popoarelor sovietice. M.S. Desiatov. consulul general al Uniunii Sovietice, la Con-
teatre

© Teatrul Național (sala mică) : 
Gaițele — 16,30; 20; (saJa Atelier): 
Fata din Andros (spectacol aminat 
din 16. II, ora 15,30) — 19.
® Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) ; Concert sim
fonic. Dirijor Mihai Brediceanu. 
Soliști: Dan iordăchescu, Mihaela 
Martin — 19.30.
O Opera Română : Cocoșatul de 
la Notre-Dame (Esmeralda) — 19 
e Teatrul de operetă : Miss He- 
lyett — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Sala Schitu Măgureanu): 
Gin-Rummy — 19,30; (sala Gră
dina Icoanei) : Cum se numeau 
cei patru Beatles — 19,30.
© Teatrul Mic : Nu sint Turnul 
Eiffel — 19.30.
G Teatrul de comedie : Livada 
de vișini — 19 30.
• Teatrul „Nottara" ‘ (sala Ma- 
glieru) : Casa Bernardei Alba —
19,30 ; (sala Studio) : Inele, cer
cei, beteală — 19.
o Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Goana — 19,30 ; (sala Giu
lești) : Dragoste periculoasă —•
19,30.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De Ia Cără
buș la Savoy — 19,30 ; (sala Vic
toria) : Boema rîde, ctntă și dan
sează — 19.30.
@ Teatrul „Ion Vasilescu" : Dul
cea ' Ipocrizie a bărbatului matur
— 15 ; 19.30.
® Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (sala Studio) : De dor, 
de dragoste — 19.
• Teatrul „Ion Creangă": înșir-te 
mărgărite — 9,30 ; Cine se teme 
de crocodil 7 — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sînziana — 10 ; Treptele visului
— spectacol susținut de Teatrul 
de păpuși din Brașov — 17.
© Circul București : Atracțiile
circului bulgar — 19,30..
@ Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Romeo și Jeanette — 19.30.

cinema 

lui Comunist Român, se spune: „Ac- ționînd cu toată fermitatea pentru dezvoltarea sa pe calea progresului și civilizației socialiste, România acordă, totodată, o atenție deosebită dezvoltării relațiilor cu toate statele lumii, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța. în acest cadru, ne preocupăm șustinut de întărirea relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu tinerele state din Africa, Asia și A- merica Latină".în continuare, în cuvîntare se spune : „Interesele securității si păcii tuturor națiunilor impun sporirea eforturilor pentru soluționarea tuturor problemelor numai și numai pe calea tratativelor, pentru evitarea ciocnirilor și înfruntărilor militare, pentru dezarmare, și în primul rind pentru dezarmare nucleară, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, întemeiată pe deplină egalitate și echitate, pe colaborare reciproc avantajoasă între toate națiunile lumii. România, alături de forțele iubitoare de progres si pace de pretutindeni, militează activ pentru realizarea acestor obiective vitale ale epocii noastre, fiind hotărită să-și aducă întreaga contribuție la eforturile pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră".ÎDupă ce sînt evocate cu satisfacție bunele relații de prietenie, colaborare și solidaritate dintre România si Niger. în .cuvîntare se subliniază că există premise ca în viitor, odată cu transpunerea în practică a planurilor de 'dezvoltare economico-socială ale României și Nigerului, aceste relații să se extindă și să se diversifice tot mai mult, îndeosebi în domeniul cooperării in producție, spre binele țărilor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador succes în activitatea sa si l-a asigurat de tot sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.După solemnitatea înminării scrisorilor de acreditare. președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut în mod cordial cu ambasadorul Karimou Mahamane.La solemnitate și convorbire au participat Ștefan Andrei. ministrul afacerilor externe, si Silviu Curticea- nu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
de presăstanța, a relevat realizările obținute de oamenii muncii sovietici în cei patru ani ai celui de-al X-lea cincinal.A fost evidențiată continua dezvoltare. pe multiple planuri, a relațiilor dintre P.C.R. și P.C.U.S.. dintre România și Uniunea Sovietică, subliniindu-se importanta hotăritoare a întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev. pentru aprofundarea și diversificarea acestor relații, pentru dezvoltarea raporturilor de colaborare și cooperare multilaterală în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii in lume.(Agerpres)

© I ie spunea „Buldozerul*  1 
SALA PALATULUI — 17,15; 20,

© Artista, dolarii și ardelenii : 
PATRIA r- 9; 11; 13; 15.30; 17,45; 
20. CAPITOL — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20, FAVORIT — 9; 11.15; 
13.30; 15,45: 18; 20,15.
© Prezentatorul : CENTRAL — 9: 
11,15; 13 30; 15,45: 18; 20,15.
© Clopote de toamnă : TIMPURI 
NOI — 14; 15.45; 17,30; 19.30.

PALATUL SPORTURILOR SI 
CULTURII — 17,30, SCALA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,30
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.15. MODERN — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
o Moarte pe Nil : CINEMA STU
DIO — 10; 12,30, MUNCA — 14,30; 
17,1-5; 20.
o Supraviețuitorii (in cadrul 
„Săptămînii filmului cubanez") : 
CINEMA STUDIO — 16; 18.30.
© Cumpăna : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15.
© Deznodămînt la frontieră : LU
CEAFĂRUL — 9; 11.15; 13.30;
15,45; 18; 20, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15. CULTURAL
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Din nou Disney — 9,15; 10.45; 
12,30; 14; 15,30; Interviuri despre 
probleme personale —- 17; 19,30 :
DOINA.
© Adio, dar rămtn cu tine : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20,15.
o Rug și flacără : FLOREASCA
— 9; 11; 13.15; 15.30: 17.45: 20. AU
RORA — 9; 11,15; 13.30: 15,45: 18; 
20. ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20. !
o Colosul din Rhodos: GRIVIȚA
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20. GLO
RIA — 9; 11.30; 14; 16.4-5; 19.30,
FLAMURA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20.
© Doctorul Poenaru : BUZEȘTI
— 15.30; 17,30; 19.30.
© Camionul de cursă lungă : FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15. MIORIȚA — 9; 11,15;
13.30; 15.45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
O Cine mă strigă 7 : BUCEGI — 
15.30; 17.30: 19 30.
O Un polițist incomod : LIRA — 
10; 12; 15.30; 18; 20. VOLGA — 9; 
11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.15.
o Cianura și picătura de ploaie : 
DRUMUL SĂRII — 16: 18: 20
© Răzbunarea panterei roz : FE
RENTARI — 15.30: 17.30; 19.30.
O Studentul, computerul și car
tofii : COTROCENI — 15; 17,15;
19.30.
o Safari Express : GIULEȘTI — 
9; 11: 13,15; 15.30; 17.45; 20.
© Chemarea primăverii : PACEA
— 15.30: 17.30; 19.30.
O Destine : VIITORUL — 15.30; 
17.30: 19.30.
o Totul pentru un cîntec: POPU
LAR — 15.30; 17.30; 19.30.
O A noua inimă : FLACĂRA — 
15,30; 17.45; 20.
O Copiii lui Sanchez : COSMOS
— 15.30; 17,30; 19.30.
© Nici o dovadă pentru crimă : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
© Ciocolată cu alune : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

Tovarășul Hua Guofeng l-a primit pe viceprim-ministrul guvernului românBEIJING 27 (Agerpres). — Tovarășul Hua Guofeng. președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, l-a primit miercuri pe tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al Partidului Comunist Român, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Tovarășul Cornel Burtică a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un călduros salut și urări de sănătate tovarășului Hua Guofeng și celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, iar poporului chinez — urări de noi succese în înfăptuirea programului partidului de modernizare multilaterală, socialistă a patriei.Mulțumind pentru mesaj, tovarășul Hua Guofeng a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a tării noastr’e. în numele său. al C.C. al P.C. Chinez, al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, salutări prietenești și cele mai calde urări de sănătate, de succese tot mai mari în activitatea de mare răspundere consacrată înfloririi continue a României socialiste.In cadrul convorbirii, a fost exprimată satisfacția fată de bunele relații de prietenie și strînsă colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, bazate pe stimă și respect reciproc, subliniindu-se însemnătatea întîlnirilor și convorbirilor pe care tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Guofeng le-au avut, la Beijing și București, pentru dezvoltarea și diversificarea continuă a colaborării bilaterale pe plan politic, economic, tehnico-știintific, cultural și în alte domenii de activitate. A fost evidențiată hotărîrea de a se continua traducerea in viată a înțelegerilor adoptate cu aceste prilejuri. în vederea extinderii relațiilor româno-chineze
UN MOMENT DE COTITURĂ ÎN VIAȚA

POPORULUI ZIMBABWEJ început ntisl populației africane
Miercuri, cele 3 milioane de ale

gători africani din Rhodesia au 
început să se prezinte in fața urne
lor. scrutinul — ce urmează să du
reze pină vineri inclusiv — fiind 
apreciat ca un. eveniment de im
portantă hotăritoare pentru dezvol
tarea viitoare politică, economică și 
socială a poporului Zimbabwe. Cen
trele de vot, deschise timp de 12 
ore. intre 7 dimineața și 7 seara, au 
cunoscut încă din primele clipe o 
mare afluență de alegători. Intr-o 
ordine desăvârșită. conștienți de în
semnătatea deosebită a momentului, 
șiruri lungi dc 
votanfi, foarte 
multi dintre ei 
tineri, așteptau 
să le vină rindul 
pentru a-ij de
semna pe cei 80 de deputati care îi 
vor reprezenta in parlamentul ce 
urmează să proclame noul stat in
dependent Zimbabwe.

in preziua alegerilor, în cadrul u- 
nor ultime conferințe de presă, ca 
și a unor scurte apariții de cite 
două minute la posturile de radio 
și televiziune, liderii diferitelor 
partide, exprimindu-și speranța in 
desfășurarea intr-un climat de calm 
și disciplină a alegerilor, și-au rea
firmat principalele puncte ale plat
formelor lor politice. „Intrăm intr-o 
perioadă complet nouă — a declarat 
Robert Mugabe, liderul Z.A.N.U.— 
F.P. — o perioadă in care trebuie 
să privim mai degrabă spre viitor 
decit spre trecut, chiar dacă nu '■ putem uita ce s-a intimplat in tre
cut. și in care trebuie să realizăm 
o largă reconciliere". In același 
timp, intr-o subliniere, apreciată 
aici ca deosebit de importantă din 
punct de vedere politic, conducăto
rul Z.A.N.U.—F.P. nu a exclus o
viitoare coaliție cu celălalt partid 
care a purtat stindardul luptei de 
eliberare, partidul . Z.A.P.U. — în 
prezent cunoscut sub denumirea de

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
LA SALISBURY

lAGESUȚEILE DE PRESĂ 
pe scurt

ÎMPOTRIVA neofascismu- LUI. Organizația din zona Bun- genland a Partidului Comunist din Austria a adresat o scrisoare deschisă membrilor Partidului Socialist, chemindu-i la acțiuni comune împotriva neofascismului. In scrisoare se arată că in ultimul timp s-au înmulțit activitățile neofasciștilor și provocările lor la adresa democraților.
REFUZ SEMNIFICATIV. Guvernul Islandei nu este dispus să accepte depozitarea de material militar suplimentar la baza militară americană de la Keflavik. în apropiere de Reykjavik, a declarat ministrul islandez al afacerilor- externe. Olafur Johannesson, intr-un interviu acordat agenției daneze de presă „Ritzaus Bureau".
JAPONIA VA CONTINUA PRO

GRAMUL DE LANSARE A SATE
LIȚILOR experimentali de telecomunicații în banda de frecvente milimetrice, în ciuda eșecului de a plasa pe orbită sateliții „Ayame 1“ și „Ayame 2". ultimul lansat săptă- mina trecută, a declarat directorul general al Agenției științifice și tehnologice japoneze. 

pe multiple planuri. în interesul ambelor țări șt popoare, al cauzei păcii și socialismului în lume.Au fost discutate, de asemenea, linele probleme ale situației internaționale actuale, reliefîndu-se hotări- rea României și a Chinei de a întări continuu prietenia, solidaritatea și colaborarea, pentru a-și aduce o contribuție tot mai activă la lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. la întărirea păcii, securității șț colaborării internaționale, la realizarea aspirațiilor de independentă și suveranitate națională, de progres și pace ale tuturor națiunilor lumii.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de . caldă prietenie.La întrevedere au fost prezent! Yu Qiuli, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Li Qiang, membru al C.C. al P.C. Chinez, ministrul comerțului exterior. și alte persoane oficiale.A fost, de asemenea, prezent Aurel Duma, membru al C.C. al P.C.R.. ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe. Au participat Florea Dumitrescu. ambasadorul României la Beijing, și Chen Shu- liang, ambasadorul Chinei la București.
★In continuarea convorbirilor economice purtate la Beijing, tovarășul Cornel Burtică, s-a întîlnit cu tovarășa Chen Muhua, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, ministrul relațiilor economice cu țările străine.Cu acest prilej au fost trecute In revistă acțiunile de cooperare economică și tehnică stabilite în baza acordurilor și înțelegerilor intervenite la nivel înalt, au fost aprofundate unele aspecte menite să ducă la lărgirea și diversificarea colaborării economice si tehnico-stiintifice dintre România și China.

Frontul Patriotic (după cum se știe, 
in timpul luptei de eliberare, denu
mirea de Front Patriotic a desem
nat alianța celor două formații' 
amintite). Conducătorul acestui 
partid, Joshua Nlcomp. s-a pronun
țat asupra unui „viitor de pace, uni
tate și stabilitate", lăsind insă in 
suspensie problema refacerii in 
noife condiții a alianței cu Z.A.N.U. 
—F.P. In fine, episcopul Muzorewa, 
liderul Consiliului National African 
Unit (U.A.N.C.), o grupare care 
a colaborat in trecut cu partidul 
colonilor albi și care a condus gu

vernul dizolvat 
în urma acordu
rilor de la Lon
dra, si-a reafir
mat pozițiile con
servatoare cu

noscute. lansind totodată un șir de 
atacuri contra celor două partide 
care au purtat lupta armată de eli
berare și escliwindu-se de la întreg 
barea privind poziția sa fată de o 
eventuală coaliție postelectorală.

In același timp, un șir de lideri 
politici africani s-au plins de anu
mitei măsuri menite să împiedice 
buna desfășurare a alegerilor ca, de 
pildă, mobilizarea a 100 000 de re
zerviști albi, ca și a numeroși 
membri ai așa-numitelor forte auxi
liare (create de Abel Muzoreiva) in 
vederea „păstrării ordinii". în timp 
ce unitățile armate ale forțelor pa
triotice sint cantonate in zone din 
care nu au voie să iasă.

In ciuda unor asemenea tentative 
și dincolo de unele incidente izolate, 
se poate afirma — așa după cum, de 
altfel, ziariștii străini vizitind mai 
multe centre de vot și-au putut da 
seama — că prima zi a alegerilor a 
decurs intr-o atmosferă de calm și 
ordine, vădind o deosebită maturi
tate politică din partea alegătorilor.

Romulus CAPLESCU

PLENARA C.C. al P.C. PERUAN, desfășurată la Lima, a examinat situația politică din tară, înaintea alegerilor generale ce urmează să aibă loc in luna mai. In raportul prezentat, Jorge del Prado, secretar general al P.C. Peruan, a subliniat că alianța electorală a partidelor și organizațiilor de stingă — Unitatea, de stingă — reprezintă principala platformă pentru unirea forțelor antiimperialiste. Plenara a aprobat un raport continind lista candidatilot comuniști pentru locurile din Camera Deputaților și Senatul viitorului parlament.
zAcAmInt petrolifer In 

MAREA NORDULUI. In Marea 
Nordului a fost descoperit un im
portant zăcămînt petrolifer, aflat 
la o adincime relativ mică — 50—70 
de metri, care, conform experților, 
ar putea egala cele mai importante 
timpuri petrolifere exploatate in 
prezent in Marea Nordului de 
„British Petroleum" — cele de la 
Forties, ale căror rezerve sint eva
luate la circa două miliarde de 
barili.

Manifestări 
consacrate României

ROMA 27 (Agerpres). — "In 
cadrul manifestărilor organiza
te cu prilejul celei de-a 2050-a 
aniversări a constituirii primu
lui stat dac centralizat si inde
pendent. prof. Fausto Masi a ti- 
nut la Biblioteca română din 
Roma o conferință pe tema 
„Războaiele daco-romane și 
monumentul de la Adamclisi". 
El a pus in evidență înaltul ni
vel de cultură si civilizație al 
dacilor inainte de cucerirea 
romană.

Cu același prilej, a fost pre
zentat filmul documentar „Mo
mente din istoria traco-dacică".

MADRID 27 (Agerpres). — La 
Madrid- si Barcelona s-a deschis 
„Săptămîna filmului românesc", 
organizată sub auspiciile Fil
motecii naționale a Spaniei și 
ale ambasadei țării noastre la 
Madrid.

La spectacolul de aală din 
capitala Spaniei a fost prezen
tat filmul „Vlad Tepeș". In pro
gramul săptăminii mai sint cu
prinse filmele artistice româ
nești : „înainte de tăcere", 
„Cursa", „Intre oglinzi parale
le", „Septembrie", „Prin cenușa 
imperiului", „Osinda" si „Un 
om in loden".

Test electoral in S.U.A.WASHINGTON 27 (Agerpres). — Un nou test în cursa pentru obținerea învestiturii la scrutinul prezidențial din luna noiembrie — alegerile preliminare desfășurate în statul american New Hampshire — s-a încheiat cu succesul președintelui Jimmy Carter, la democrați, și al lui Ronald Reagan, la republicani.Potrivit rezultatelor finale ale scrutinului, președintele Carter a obținut 49 la sută din voturile democraților, revenindu-i 10 delegați la Convenția națională a Partidului Democrat. El a fost urmat de senatorul Edward Kennedy, cu 38 la sută din voturi și 9 delegați.La republicani. Ronald Reagan a obținut 50 la sută din voturi și 13 delegați la Convenția națională a partidului.încheierea reuniunii Ia nivel înalt de la Dar Es SalaamDAR ES SALAAM 27 (Agerpres). — La Dar Es Salaam s-au încheiat lucrările reuniunii la nivel înalt a țărilor africane din „prima linie", consacrată examinării actualului context electoral rhodesian. Au participat președinții Tanzaniei — Julius Nyerere. Zambiei — Kenneth Kaun- da, Mozambicului — Samora Machel, și Botswahei — Seretse Khama, și o delegație . angoleză. condusă de M. P. Luvualu. membru al Secretariatului C.C. al M.P.L.A. — Partidul Muncii.în comunicatul dat publicității — transmite agenția France Presse — se relevă că unitatea Frontului Patriotic Zimbabwe reprezintă „garanția păcii și stabilității in statul Zimbabwe independent". Totodată, se subliniază necesitatea creării unor condiții care să permită desfășurarea unor alegeri libere și corecte, cerin- du-se în context retragerea imediată și necondiționată a trupelor regimului rasist sud-african din Rhodesia.
Escalada agresiunilor R. S. A, împotriva AngoleiLUANDA 27 (Agerpres). — Opt persoane au fost ucise și zece rănite în cursul acțiunilor agresive comise de forțele rasiste sud-africane împotriva Republicii Populare Angola, în perioada 21—24 februarie — anunță un comunicat al Ministerului angolez al Apărării.Pe de altă parte, documentul denunță marea concentrare de trupe sud-africane la frontiera cu Angola, relevînd că semnificația acestui fapt este pregătirea unei escaladări a atacurilor sud-africane. Acest lucru, arată comunicatul, este dovedit de numărul mare de violări ale frontierei și de atacuri împotriva teritoriului angolez comise anul acesta de trupele regimului rasișt de la Pretoria. Bilanțul atacurilor sud-africane împotriva Angolei, numai de la începutul acestui an. este de 21 morți și 23 răniți, iar în cei patru ani care au trecut din 1976, R.S.A. a între-

CONSULTĂRI VEST-GERMANO
— BRITANICE. Convorbirile pe care ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, lordul Carrington, le-a avut la Bonn nu au permis, relatează agenția France Presse, o apropiere a punctelor de vedere în problema cotei britanice de participare la bugetul Pieței comune. In cursul vizitei, lordul Carrington a fost primit, de cancelarul Helmut Schmidt.

ERUPȚIE. In insula Sumatra a 
reînceput să erupă vulcanul Merpi, 
din craterul său revărsindu-se con
tinuu o mare cantitate de lavă. 
Populația din împrejurimi a fost 
nevoită să-și părăsească locuințele.

CONVORBIRI IUGOSLAVO-MAROCANE. Convorbirile pe care Aii Ya^a,' 
secretar general al Partidului Progresului,și Socialismului din Maroc, le-a 
avut la Belgrad cu Stevan Doronski, însărcinat cu prezidarea ședințelor 
Prezidiului C.C. al U.C.I., au subliniat că forțele progresiste din lume 
trebuie să . depună eforturi pentru depășirea deteriorării îngrijorătoare 
a relațiilor dintre state — relatează agenția Taniug. Totodată, 
schimbul de vederi în problemele privitoare la mișcarea comunistă, mun
citorească și progresistă a permis părților să evidențieze importanța de
cisivă a respectării principiilor egalității, respectului reciproc și al neames
tecului in treburile interne, a dreptului fiecărui partid de a decide asu
pra liniei sale politice.

TOKIO

întrevedere între președintele Prezidiului C. C. al P. C. 
din Japonia și reprezentantul P. C. R.TOKIO 27 (Agerpres). — Tovarășul Gheorghe Rădulescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., reprezentantul Partidului Comunist Român la. cel de-al XV-lea Congres .al Partidului Comunist din Japonia, a fost primit, miercuri, de tovarășul Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului Comitetului Central al partidului.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost transmis un cald salut prietenesc tovarășului Kenji Miyamoto, precum și urări de succes deplin lucrărilor congresului.Tovarășul Kenji Miyamoto a rugat

DACCA

Pe linia dezvoltării relațiilor de colaborare* 
dintre România și BangladeshDACCA 27 (Agerpres). — Primul ministru al Guvernului Republicii Populare Bangladesh, Shah Azizur Rahman, a primit pe tovarășul Paul Niculescu. viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, care se află la Dacca în fruntea unei delegații guvernamentale române.Gu acest prilej, s-a procedat la o trecere în revistă a stadiului actual al raporturilor bilaterale, precum și a perspectivelor lor de dezvoltare, îndeosebi în domeniul schimburilor comerciale și al cooperării economice, în conformitate că hotărîrile adoptate de cele două țări la nivelul cel mai înalt.De asemenea, tovarășul Paul Nicu-

LUCRĂRILE COMITETULUI PENTRU DEZARMARE 

la ordinea zilei—adoptarea unor măsuri eficienteGENEVA 27 (Agerpres). — In Comitetul pentru dezarmare au continuat consultările pe tema organizării negocierilor actualei sesiuni. După a- doptarea ordinii de ziv care acordă prioritate dezarmării nucleare și interzicerii altor arme de distrugere in masă, nroblema centrală care se pune în legătură cu organizarea lucrărilor în vederea abordării tuturor acestor teme o constituie concentrarea eforturilor comitetului asupra negocierilor concrete pentru încheierea unor acorduri de dezarmare.Reprezentantul Iranului, in numele țărilor nealiniate, neutre și al altor țări în curs de dezvoltare din comitet („Grupul celor 21“), a prezentat, in cadrul plenarei comitetului, pozițiile de bază ale acestor state în legătură cu organizarea lucrărilor.„Grupul celor 21" a propus crearea în acest an de structuri de negociere pe următoarele teme: încetarea experiențelor nucleare, acordarea de garanții de securitate pentru statele-ne- posesoare de arme nucleare, interzi-
Dezbaterile din ConsiliulNAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). In Consiliul de Securitate al O.N.U. continuă dezbaterile asupra situației din teritoriile arabe ocupate de Israel in urma războiului din 1967. Majoritatea vorbitorilor au condamnat politica Israelului de creare a unor așezări israeliene în teritoriile arabe

prins tot felul de acțiuni războinice — ca zboruri de recunoaștere ale aviației sale militare, bombardamente aeriene, bombardamente de artilerie, incursiuni terestre, minarea șoselelor din zona de frontieră — de pe urma cărora au avut de suferit populația civilă și diverse obiective economice.Toate acestea — se subliniază în document — sînt denunțate de M.P.L.A. — Partidul Muncii și de guvernul R. P. Angola ca făcînd parte dintr-un plan imperialist de destabilizare economică și politico- militară a R.P.A., pentru a o determina să reducă ajutorul acordat S.W.A.P.O. în lupta sa pentru obținerea independenței reale a Namibiei.In Încheiere, se arată că forțele armate populare ale Angolei au dat și vor da riposta cuvenită rasiștilor sud-africani, pentru salvgardarea integrității și independenței tării.
COOPERARE IUGOSLAVO-AL- 

BANEZA. Iugoslavia și Albania vor construi — potrivit unui acord intervenit între ele — o cale ferată care va face legătura directă între orașul iugoslav Titograd și orașul albanez Shkodra. După cum menționează agenția Taniug, fiecare parte urmează să construiască porțiunea de cale ferată de pe teritoriul său. Realizarea în comun a acestui obiectiv va avea o mare importanță economică pentru cele două țări, creindu-se, totodată, o nouă legătură a sistemului european de căi ferate cu țărmul Adria- ticii.
ÎNTILNIRE FILIPINEZO-UN- 

GARĂ. Ministrul de externe al R.P. Ungare, Frigyes Puja, și-a încheiat vizita oficială în Filipine. Ministrul ungar a fost primit de președintele țării-gazdă, Ferdinand Marcos, cu care a discutat aspecte ale relațiilor bilaterale și a abordat unele probleme internaționale actuale.
CVADRUPLI. La Szekesfehervar 

(R.P. Ungară) s-au născut patru 
copii gemeni — trei băieți si o fată. 
Un purtător de cuvint al maternită
ții din localitate a anunțat că atit 
mama, cit și nou-născuții se simt 
bine. 

să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de succes in toate domeniile de activitate. Au fost exprimate, de asemenea. mulțumiri pentru mesajul C.C. al P.C.R., adresat celui de-al XV-lea Congres al Partidului Comunist din Japonia.în cursul întrevederii au fost evocate cu satisfacție bunele relații dintre P.C.R. și P.C. din Japonia, reafir- mîndu-se dorința reciprocă de a dezvolta pe mai departe aceste raporturi. în interesul ambelor partide și popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.

lescu s-a întîlnit cu prof. Mohammad Shamsul Huq, ministrul afacerilor externe al Bangladesh, procedîn- du-se la un schimb de păreri și informații cu privire la unele aspecte actuale ale vieții contemporane, scoțîndu-se în relief hotărîrea guvernelor celor două țări de amplificare, în continuare, a conlucrării dintre România și Bangladesh pe plan internațional.La întîlniri, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și cordialitate, au luat parte Iosif Chivu, ambasadorul României la Dacca, alte persoane oficiale române și din tara- gazdă.

cerea armelor chimice. întocmirea programului global de dezarmare și interzicerea armelor radiologice.Delegația României participă activ la consultările care au loc în comitet.In acțiunile sale, delegația română pornește de la poziția de principiu a partidului și statului nostru, potrivit căreia rezultatele pozitive obținute la sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. dedicată dezarmării o- bligă noul organism creat — Comitetul pentru dezarmare — să treacă fără întirziere la convenirea unor măsuri concrete, eficiente, de dezarmare, și în primul rind de dezarmare nucleară. La baza întregii activități a comitetului trebuie să se afle prioritățile, indicate prin rezoluțiile Adunării Generale a O.N.U. care pun în lumină interesul întregii umanități de a se acționa de urgență, pină nu va fi prea tîrziu, pentru eliminarea armelor și armamentelor — suport material al politicii de forță din viața internațională.
de Securitate’ al 0. N. U.ocupate, apreciind că -aceste acțiuni contravin normelor dreptului inter-- național și creează noi impedimente in calea unei soluții de pace globale în Orientul Mijlociu. Astfel, repre- zentantul Marii Britanii a apreciaț că politica Israelului de creare a unor așezări israeliene în teritoriile aflate sub ocupație este ilegală și contravine hotărîrilor adoptate în această problemă de Consiliul de Securitate. El a calificat drept „sfidătoare" re; centa hotărîre a autorităților israej- liene de a autoriza crearea unor asemenea așezări in zona orașului Hebron.Reprezentantul Franței a avertizai că perpetuarea politicii Israelului de înființare a unor noi așezări și de lărgire a celor existente reduce șansele de a se ajunge la o reglementare justă și durabilă a problemelor din Orientul Mijlociu.Reprezentantul U.R.S.S. a condamnat practicile Israelului in teritoriile arabe ocupate și a subliniat, între altele, necesitatea respectării drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului său de a-și crea un stat propriu, independent.Subliniind gravitatea situației din Orientul Mijlociu, reprezentantul R.P. Chineze a cerut încetarea de către Israel a practicilor ilegale în teritoriile arabe ocupate.

Lovitură de stat 
în Surinam

® Un Consiliu Militar Natio
nal și-a asumat puterea ® Im
portante personalități poli

tice au fost arestatePARAMARIBO 27 (Agerpres). — A- gențiile internaționale de presă, care citează agenția națională S.N.A., a- nuntă că în Republica Surinam a avut loc o lovitură militară de stat, soldată cu morti și răniți. A fost creat, un Consiliu Militar Național — compus din opt militari — care si-a asumat puterea în tară. Intr-o declarație difuzată de consiliu se precizează că atit capitala, cit si orașele de frontieră Albina și Nickerie se află sub controlul total al Consiliului Militar, importante personalități mi litare și civile au fost arestate, î> tară au fost instituite restricții d circulație, aeroportul international fost închis, iar legăturile telefonic cu exteriorul au fost întrerupte.In document, autorii acțiunii acuz, guvernul premierului Henck Arron că nu a fost capabil să soluționeze problemele actuale ale țării.Consiliul Militar National afirmă că va respecta Constituția si toate acordurile contractate de Republica Surinam. Pe plan extern, este declarată adeziunea la obiectivele si principiile de . bază ale Națiunilor Unite.
•Ar

Republica Surinam — fosta Guya
na Olandeză — este situată Pe coasta 
estică a America Latine, are o su
prafață de 163 263 kmp și o populație 
de 420 000 locuitori. Și-a proclamat 
independenta la 25 noiembrie 1975. 
Lovitura militară de stat s-a produs 
cu o lună inainte de data la care în 
țară urmau să aibă loc alegeri gene
rale.
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