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Cu rezultate pozitive pentru dezvoltarea colaborării 

dintre România și Etiopia, ieri a avut loc 

ÎNCHEIEREA VIZITEI
ET. COI. MENGISTU HAILE MARIAM

Semnarea documentelor oficiale

După încheierea convorbirilor oficiale, președintele Republicii , Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu și al Consiliului de Miniștri ale Etiopiei Socialiste, locotenent-colonel Men- gistu Haile Mariam, au semnat. jo* dimineața, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Republicii. Declarația Republicii Socialiste România și Etiopiei Socialiste.După semnare, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mengistu Haile Mariam s-au felicitat cu căldură, și-au string
Cuvintul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Cuvintul tovarășului 
Mengistu Haile MariamTovarășe Mengistu.Tovarăși și prieteni.Aș dori să exprim deplina satisfacție a conducerii partidului și statului nostru pentru încheierea cu succes a vizitei pe care ați efectuat-o in Republica Socialistă România, vizită ce constituie un moment important în relațiile dintre popoarele noastre.Declarația pe care am sem- nat-o cu puțin timp înainte, precum și acordurile și celelalte documente cu privire la colaborarea economică, tehnico-științifică și culturală așază pe o bază trainică raporturile dintre țările noastre.Așa cum am menționat in toastul meu. am dat și dăm o marș importantă victoriei revoluției din Etiopia, opțiunii poporului etiopian pentru trecerea la construcția socialistă, la dezvoltarea economico-socială independentă.Dorim ca prin colaborarea econo

DECLARAȚIE
9

a Republicii Socialiste România și Etiopiei SocialisteRcpubliea Socialistă România, și Etiopia Socialistă.EXPRIMlND satisfacția față de evoluția favorabilă a raporturilor de prietenie și cooperare dintre popoarele celor două țări. întemeiate pe încredere și înțelegere reciprocă, și hotărite să extindă in continuare conlucrarea rodnică in toate domeniile de interes comun.REAFIRMÎND dreptul tuturor statelor la dezvoltare economică, socială și culturală independentă, precum și la cooperare internațională și la accesul neingrădit la cuceririle științei și tehnologiei moderne.CONSIDERIND că politica imperialistă, colonialistă și neocolonialistă de dominație și exploatare constituie un obstacol major in înfăptuirea obiectivelor și aspirațiilor popoarelor oprimate de pretutindeni, precum și o amenințare la adresa păcii și securității internaționale.CONȘTIENTE de responsabilitatea ce revine tuturor statelor pentru crearea condițiilor care să asigure pacea, securitatea și colaborarea popoarelor in lume.SUBLINIIND importanta unui rol mai activ pe care trebuie să il joace toate statele in soluționarea problemelor internaționale.FERM HOTARtTE să contribuie activ la pro

movarea pe plan internațional a unei politici de colaborare intre state întemeiată pe principiile egalității s-uverane. independenței naționale, integrității teritoriale și neamestecului in treburile interne ale statelor.CONVINSE de necesitatea intensificării eforturilor îndreptate spre lichidarea subdezvoltării, instaurarea unei noi ordini economice internaționale și asigurarea progresului mai rapid al țărilor in curs de dezvoltare,PROFUND îngrijorate de accelerarea cursei înarmărilor, care creează mari pericole pentru cauza păcii și securității internaționale, și convinse de necesitatea luării de măsuri ferme de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară,CONSIDERIND că țările socialiste, toate forțele progresiste, democratice, iubitoare de pace și antiifriperialiste aduc o contribuție hotărîtoare la promovarea păcii și progresului tuturor națiunilor,CONSIDERIND rolul important al mișcării de nealiniere in lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru pace, libertate și consolidarea destinderii, pentru apărarea independenței și suveranității naționale.

SUBLINIIND contribuția deosebită pe care popoarele și statele africane o aduc la lupta împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului. apartheidului și rasismului, pentru înlăturarea politicii de exploatare și asuprire.RELIEFlND solidaritatea lor militantă și sprijinul activ acordat forțelor de eliberare națională din Africa australă pentru lichidarea definitivă a colonialismului și neocolonialismului, precum și a politicii de apartheid și discriminare rasială, pentru respectarea dreptului legitim la dezvoltare liberă și independentă a tuturor popoarelor africane,REAFIRMÎND principiile și obiectivele Organizației Națiunilor Unite și necesitatea luării de măsuri care să ducă la intărirea rolului O.N.U. in soluționarea problemelor majore care confruntă omenirea.I. DECLARA SOLEMN HOTARlREA LOR COMUNAa) De a lărgi și aprofunda relațiile lor de prietenie și cooperare in domeniile politic, economic, științific, tehnologic, cultural și în alte domenii de interes reciproc ;(Continuare în pag. a II-a)
Pentru Republica Socialistă România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii

Pentru Etiopia Socialistă,

MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, 

al Consiliului de Miniștri 
și comandant suprem al Armatei Revoluționare

îndelung mîinile, s-au Îmbrățișat cu cordialitate.Cei doi șefi de stat au rostit alocuțiuni. urmărite cu interes și aplaudate de cei prezenți.La solemnitate au participat tovarășii Manea Mănescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică. Virgil Cazacu, Ion Dincă. Emil Drăgănescu. Janos Fazekas, Ion Ioniță, Petre I.upu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion Pățan, Gheorghe Radulescu. Virgil Trofin. Ștefan Voitec, Ștefan Andrei. Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas. Mihâi Gere. Nicolae Giosan.

mică și în alte domenii să contribuim la progresul rapid al economiilor noastre, la ridicarea bunăstării celor două popoare, la creșterea rolului latin soluționarea problemelor complexe ale lumii de astăzi, in lupta împotriva imperialismului și colonialismului, pentru apărarea independenței popoarelor, pentru o politică de destindere și de pace, care să asigure fiecărei națiuni dreptul la dezvoltare independentă, așa cum dorește fiecare.Urez poporului etiopian, prieten succese tot mai mari in realizarea năzuințelor sale de dezvoltare economico-socială. de progres pe calea socialismului, de pace, bunăstare și fericire.Vă urez dumneavoastră succese in întreaga activitate pentru construcția socialistă in Etiopia, pentru pacea, bunăstarea și independența Etiopiei.Urez o colaborare bună intre popoarele noastre ! (Aplauze).

Vasile Patilineț, Richard Winter, Angelo Miculescu. viceprirh-ministru, ministrul agriculturii și industriei a- limentare. precum și membri ai guvernului, alte persoane oficiale române.Au fost de față lt. col. Berhanu Bayih, It. Guessesse Wolde Kidan, lt. comandor Yehualashet Germa. It. Mengestu Gemetchu. Ashagre Yegle- tu, Tefra Wolde Semaet, Feleke Gedle Giorgis, Tesfaye Dinka și celelalte persoane oficiale care l-au însoțit pe șeful statului etiopian in vizita sa in țara noastră.

Tovarășe Ceaușescu,Tovarăși și prieteni.Vă rog să-mi îngăduiți să vă mulțumesc incă o dată, in numele colegilor mei și al meu personal, pentru ospitalitatea frățească ce mi-a fost acordată încă din momentul sosirii in țara dumneavoastră.în cadrul convorbirilor* bilaterale, ca și in cadrul toastului pe care l-am rostit cu prilejul dineului, am exprimat in repetate rinduri admirația și sentimentele frățești pe care poporul etiopian le nutrește pentru poporul român. Pe baza acestor raporturi dorim să dezvoltăm în continuare relațiile tradiționale dintre cele două țări ale noastre.Fără îndoială că acordurile și documentele semnate aici vor contri

în prezența celor doi șefi de Stat, în cadrul aceleiași solemnități.' au fost semnate Acordul de cooperare economică și tehnică intre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste, prin care se creează si Comisia mixtă guvernamentală româno- etiopiană de cooperare economică și tehnico-științifică : Acordul de credit între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Militar(Continuare în pag, a Il-a) 

bui la întărirea pe mai departe a conlucrării noastre pentru bunăstarea popoarelor r^mân și etiopian.Avind in vedere că România și Etiopia sînt țări și popoare active în sfera, vieții internaționale, aceste documente. pe care le-am semnat după convorbirile avute în cadrul vizitei, se vor înscrie, totodată, ca o contribuție a țărilor noastre la promovarea unor relații mai bune și mai echitabile în viața internațională, intre toate statele lumii.Sînt pe deplin încredințat că relațiile de colaborare și prietenie dintre popoarele noastre se vor dezvolta în continuare, se vor consolida pe mai departe.Pentru acest lucru și pentru succesul acestei vizite, vă mulțumesc. (Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, pe Al Rashid Al Taher Bakr, vicepreședinte al Republicii Democratice Sudan, ministrul afacerilor externe, care a participat, în fruntea unei delegații, la lucrările celei de-a IlI-a sesiuni
înaltă cinstire științei românești, politicii 

de pace și colaborare a României socialiste

Tovarășului Nicolae Ceausescu ia fost
Inminată Medalia de aur „Norbert Wiener"

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Domnule director general al Or
ganizației Mondiale pentru Sisteme 
Generale și Cibernetică.

Doamnă și domnilor membri ai 
delegației — distinși și eminenți oa
meni de știință.

Tovarăși și prieteni.
Doresc să încep prin a vă ura 

bun venit în România și a vă 
adresa un salut cordial, precum și 
urarea de a vă simți cît mai bine 
în țara mea.

Vă mulțumesc dumneavoastră și. 
prin dumneavoastră, întregului 
Congres al IV-lea pentru ciberne
tică și sisteme generale, care a 
luat hotărîrea de a-mi înmîna 
prima Medalie de aur memorială 
„Norbert Wiener“. Apreciez aceas
ta ca o mare cinste, în primul rînd 
pentru știința românească, pentru 
poporul român, pentru politica sa 
de pace și colaborare interna
țională.

Dumneavoastră cunoașteți bine 
că afirmarea ciberneticii pe plan 
internațional nu s-a făcut fără 
anumite greutăți — de altfel nu 
este singura știință care s-a afir
mat prin luptă — dar ea și-a 
demonstrat yiabilitatea și im
portanța în dezvoltarea omenirii. 
De altfel, întotdeauna, tot ceea ce 
este nou, în orice domeniu, se afir
mă prin luptă și, pînă la urmă, nu
mai ceea ce este rezultatul luptei 
este și viabil și are un rol impor
tant în dezvoltarea civilizației o- 
menirii.

Aveți deplină dreptate că. ală
turi de multe cuceriri geniale ale 
omenirii, cibernetica ocupă un loc 
important. Ea se afirmă în preocu
parea pentru făurirea unei lumi 
mai drepte, mai bune, în care fie

a Comisiei politice mixte româno- sudaneze și ale celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte româno-suda- neze de cooperare economică și tehnică.La întrevedere au participat tovarășii Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele părții

care națiune să se poată dezvolta 
in mod liber, în care oamenii să-și 
poată pune în valoare cunoștințele, 
în care să se afirme atît personali
tatea popoarelor, cît și personalita
tea individuală. Poporul român, 
care a cunoscut mult timp domina
ția străină, a pășit acum pe calea 
făuririi unei orînduiri revoluționa
re. orînduirea socialistă, care și-a 
propus nu' numai să elibereze o- 
mul de exploatare și asuprire, ci și 
să-i redea demnitatea, forța de 
creație, posibilitatea de a se afirma 
liber în toate domeniile.

Este adevărat că socialismul, ca 
și alte orînduiri sociale, nu își a- 
firmă din primele zile întreaga 
forță. Așa cum și cibernetica și alte 
științe s-au dezvoltat in luptă, și 
socialismul — ca orinduire a drep
tății sociale, a progresului întregii 
omeniri, a păcii — se afirmă în 
luptă cu greutăți de tot felul. 
Nu este însă acum timp să dis
cutăm despre aceasta. Doresc nu
mai să menționez că noi, în Româ
nia, facem totul ca societatea pe 
care o realizăm prin munca între
gului popor — și în care știința 
joacă un rol primordial — să asi
gure oamenilor condiții de activi
tate și de viață cît mai bune, egale. 
Acționăm ca societatea noastră să 
înlesnească accesul liber al fiecă
ruia la cuceririle științei și cultu
rii, să dea fiecăruia și întregului 
popor posibilitatea afirmării ple
nare a potențialului de creație, în 
toate domeniile.

Sînt, într-adevăr, multe proble
me de soluționat în lumea de as
tăzi. Trăim într-o epocă de mari 
cuceriri revoluționare ale cunoaș
terii, ale științelor tehnice, ca și ale 
științelor sociale. Din păcate, tre

române jn comisiile mixte politică si de cooperare economică și tehnică, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Florian Stoica, ambasadorul României la Khartum.(Continuare în pag. a V-a)

buie, să spunem că aceste minuna
te cuceriri nu sînt folosite numai 
in scopul bunăstării și fericirii po
poarelor. O bună parte din ele — 
cîteodată. chiar cele mai noi și im
portante cuceriri — servesc fabri
cării de armament, mijloacelor 
de distrugere in masă a oamenilor, 
primejduind viața și perspectiva 
dezvoltării fiecărei națiuni, a în
tregii civilizații umane.

Iată de ce. primind-această înaltă 
medalie, aș doi'i să exprim speranța 
— aș îndrăzni să spun chiar con
vingerea —■ cunoscindu-i nu numai 
pe oamenii de știință români, ci și pe 
mulți oameni de știință din alte 
țări, că cercetătorii, savanții vor 
înceta să mai execute fără discer- 
nămînt comenzile pentru înarma
re, pentru distrugerea omenirii și 
că vor reflecta la înalta răspun
dere pe care o au în fața popoa
relor, a civilizației, a copiilor lor, 
a întregii umanități. Aș dori să 
cred că ei vor acționa pentru ca 
descoperirile, activitatea de cerce
tare și de creație, știința în gene
ral, să nu mai servească războiu
lui și distrugerii a ceea ce a creat 
de-a lungul mileniilor omenirea, 
ci să servească numai și numai 
progresului, bunăstării, libertății și 
fericirii popoarelor, ale fiecărui 
om ! Acestea sînt. de fapt, menirea 
umanitară și rolul nobil al științe
lor și cred că cibernetica iși va 
face un titlu de onoare din a ac
ționa în această direcție. (Aplauze).

Noi, în România, fiind preocupați 
să ridicăm gradul de dezvoltare 
materială și spirituală a societă
ții, facem totul — și sîntem ho- 
tărîți să acționăm astfel și în vit-(Continuare în pag. a III-a)
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încheierea vizitei It. col. Mengistu Haile Mariam
încheierea convorbirilor oficiale

La Palatul Republicii s-au încheiat joi, 7 decembrie, convorbirile oficiale intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și locotenent-colonel Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu și al Consiliului de Miniștri ale Etiopiei Socialiste.A fost prezent tovarășul Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului.Cu acest prilej, cei doi șefi de stat și-au exprimat satisfacția fată de rezultatele convorbirilor purtate.

fată de înțelegerile la care au ajuns, manifestindu-și convingerea că. pe baza lor. se va realiza o dezvoltare și mai susținută a relațiilor româno- etiopiene. se vor conferi noi dimensiuni colaborării dintre țările noastre, spre binele ambelor popoare, al cauzei progresului și libertății tuturor națiunilor, al păcii mondiale.în același timp, a fost afirmată încrederea că. în spiritul hotărîrilor stabilite. România și Etiopia vor conlucra tot mai. strîns in domeniul vieții internaționale. aducindu-și contribuția la soluționarea marilor probleme care preocupă ome

nirea. la înfăptuirea unei politici noi, de egalitate și respect intre națiuni, la continuarea și consolidarea procesului destinderii, la realizarea aspirațiilor popoarelor de a trăi intr-o lume mai dreaptă și mai bună.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mengistu Haile Mariam au convenit să continue dialogul româno-etiopian la nivel înalt, subliniind importanță lui pentru extinderea și întărirea relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre, pentru asigurarea unui' climat de pace, securitate și cooperare în Europa, in Africa și în întreaga lume.

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Joi. 7 decembrie, s-a încheiat vizita oficială de prietenie întreprinsă în țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, de locotenent-colonel Mengistu Haile Mariam. președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu și al Consiliului de Miniștri ale Etiopiei Socialiste. Vizita, ca și convorbirile la nivel înalt romăno-ețiopiene au constituit un eveniment de cea mai mare importanță in cronica legăturilor de prietenie dintre România și Etiopia Socialistă, menit să impulsioneze și să ridice pe noi trepte colaborarea și conlucrarea dintre cele două țări, in folosul ambelor noastre popoare, al cauzei cooperării și păcii in întreaga lume.Ceremonia plecării înaltului oaspete a avut loc pe Aeroportul internațional Otopeni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și locotenent-colonel Mengistu Haile Mariam au sosit împreună la aeroport, care era împodobit cu drapelele de stat aie Republicii Socialiste România și Etiopiei Socialiste. Pe frontispiciul salonului oficial se aflau portretele președintelui Nicolae Ceaușescu și locotenent-colonelului Mengistu Haile Mariam. încadrate de drapelele celor două țări.Pe mari pancarte erau înscrise urările „Să se dezvolte și să se intensifice relațiile de prietenie și solidaritate dintre România și Etiopia, in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale !“. „Trăiască pacea, prietenia și colaborarea dintre toate popoarele lumii !“Mii de bucureșteni. veniți la aeroport. au salutat cu căldură pe cei doi șefi de stat, ovaționind pentru prietenia româno-etiopiană.în această atmosferă prietenească s-a desfășurat ceremonia oficială a plecării.Garda militară aliniată pe aeroport a prezentat onorul. S-au intonat imnurile de stat ale Etiopiei și României, in timp ce. in semn de salut, au fost trase 21 de salve de artilerie.Președintele Nicolae Ceaușescu și locotenent-colonel Mengistu Haile

Mariam au trecut in revistă garda de onoare.In continuarea ceremoniei. șeful statului etiopian, celelalte persoane oficiale care l-au însoțit- în vizita in țara noastră și-au luat rămas bun de la oficialitățile române aflate pe aeroport. Erau prezenți tovarășii Manea .Mănescu, Emil Bobu. Corne’ Burtică, Ion Dincă, Ion loniță, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, precum și Neculai Agachi, Traiah Dudaș. George Homoștean, Eugen Proca, Constantin

Stătescu. miniștri, generali și ofițeri superiori, alte persoane oficiale.La scara avionului. președintele Nicolae Ceaușescu și-a luat rămas bun de la persoanele oficiale etiopiene din anturajul -șefului statului etiopian — lt. col. Berhanu Bayih, lt. Guessesse Wolde Kidan, lt. comandor Yehualashet Germa și lt. Mengestu Gemetchu, membri ai Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, Ashagre Yegletu, ministrul comerțului, Tefra Wolde Semaet, mi

nistrul finanțelor, Feleke Gedle Giorgis, ministrul afacerilor externe. Tesfaye Dinka, ministrul industriei.Un grup de pionieri au oferit flori celor doi șefi de stat.Președintele Nicolae Ceaușescu sl locotenent-colonel Mengistu Haile Mariam își iau apoi rămas bun. stringîndu-și cu căldură mîinile. im- brățișindu-se.La ora 11,15. aeronava oficială a decolat. (Agerpres)
SEMNAREA 

DOCUMENTELOR 
OFICIALE(Urmare din pag. I)Provizoriu al Etiopiei Socialiste și Regulamentul; de organizare si funcționare a Comisiei mixte guvernamentale romăno-ețiopiene de cooperare economică și tehnico-științi- fică — de către tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și locotenent Guessesse Wolde Kidan, membru al Comitetului permanent al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei Socialiste. responsabil cu problemele e- conomice.în încheierea ceremoniei, cei doi șefi de stat au ciocnit o cupă de șampanie pentru intărirea continuă a prieteniei și colaborării româno-etio- piene.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI COMUNICAT COMUN
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaLa încheierea vizitei pe care am efectuat-o în Republica Socialistă România, doresc să vă transmit dumneavoastră și poporului român prieten cele mai sincere mulțumiri pentru calda primire Și ospitalitate de care ne-am bucurat, eu și-delegația care m-a insoțit.'intirbpul șederii noatette-dn frumoasa dumneavoastră țară. —Pretutindeni unde am fost, am putut constata simpatia și sprijinul autentic al poporului român pentru revoluția și poporul Etiopiei.Am convingerea că convorbirile pe care le-am avut și documentele pe care le-am încheiat vor contribui la întărirea pe mai departe a prieteniei dintre țările și popoarele noastre.Profit de acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune urări de fericire personală, de bunăstare și prosperitate pentru poporul român prieten. Cu salutări tovărășești,
Locotenent-colonel 

MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele Consiliului Militar 

Administrativ Provizoriu, 
al Consiliului de Miniștri, 

comandant suprem 
al Armatei Revoluționare 

a Etiopiei Socialiste

DECLARAȚIE 
a Republicii Socialiste România 

și Etiopiei Socialiste(Urmare din pag. I)b) De a promova, pe baze reciproc avantajoase, cooperarea economică in diferite domenii, de a lărgi și intensifica schimburile comerciale și colaborarea in producția industrială și agricolă, in vederea utilizării la maximum a resurselor naturale și umane de care dispun ;c) De a dezvolta și adinei colaborarea dintre ele în domeniile științei, culturii, artelor, pregătirii cadrelor, învățămintului, sportului și turismului, in scopul promovării pe’ mai departe a înțelegerii și al întăririi prieteniei tradiționale dintre popoarele celor două țări;d) De a intensifica colaborarea bilaterală în domeniul politico-diplomatic, precum și pe plan internațional, inclusiv în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al instituțiilor sale specializate.II. PROCLAMA SOLEMN VOINȚA LOR COMUNA DE A FUNDAMENTA RELAȚIILE DINTRE ELE PE URMĂTOARELE PRINCIPII :1. Dreptul sacru al fiecărui stat la existență liberă, la independență națională, suveranitate și integritate teritorială, la pace și securitate;2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor, in virtutea drepturilor sale suverane, de a-și decide de sine stătător soarta, de a-și alege și dezvolta liber sistemul politic, economic și social, de a-și exercita suveranitatea permanentă asupra propriilor resurse naturale ;3. Obligația fiecărui stat de a lupta pentru lichidarea definitivă a colonialismului, neocolonialismului, apartheidului și discriminării rasiale ;4. Egalitatea suverană a tuturor statelor ;5. Respectarea inviolabilității frontierelor și a integrității teritoriale a fiecărui stat și, drept consecință, abținerea de la orice tentativă Îndreptată împotriva unității naționale sau a integrității teritoriale a altui stat, neintervenția in treburile interne ale altor state ; nerespectarea acestor principii reprezintă un pericol grav pentru pacea și securitatea internațională ;6. Obligația statelor de a se abține, în relațiile lor internaționale, de la folosirea forței sau amenințarea cu forța, de la orice formă de constringere și de dominație asupra altor state :7. Obligația tuturor statelor de a reglementa diferendele lor internaționale prin mijloace pașnice, fără a prejudicia dreptul inalienabil al figcărui stat de a se apăra cu toate mijloacele disponibile, inclusiv cu cele militare. împotriva oricărui atentat la adresa suveranității, independenței naționale și a integrității sale teritoriale ;

8. Dreptul și îndatorirea statelor de a coopera între ele in toate domeniile, pe baza egalității suverane, avantajului reciproc și neintervenției in afacerile interne, in scopul menținerii păcii și securității internaționale, al stimulării progresului economic și social al tuturor națiunilor ;9. Dreptul fiecărui stat de a avea acces deplin la cuceririle științei și tehnicii, inclusiv la tehnologiile nucleare in scopuri pașnice.III. DECLARA HOTARÎREA LOR COMUNA SA ACȚIONEZE FERM ȘI CONSECVENT PENTRU :1. Promovarea în lume a unei politici de cooperare și conlucrare intre toate statele, pe baza principiilor enunțate în această Declarație.2. Făurirea unei noi ordini economice internaționale bazată pe principii de deplină egalitate și echitate, care să asigure condiții favorabile pentru o dezvoltare echilibrată a tuturor regiunilor lumii, a întregii economii mondiale, să ducă la reducerea decalajelor dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare.3. întărirea solidarității și unității de acțiune a țărilor in curs de dezvoltare în vederea edificării noii ordini economice internaționale și intensificării cooperării reciproc avantajoase dintre ele, bazată pe egalitatea suverană și neintervenția in afacerile interne ale statelor.4. Adoptarea de măsuri practice și eficiente de dezarmare generală, și în primul rînd de dezarmare nucleară, in vederea ajungerii la acorduri care să prevadă măsuri hotărite pentru oprirea cursei înarmărilor și pentru alocarea unei părți din fondurile eliberate prin dezarmare pentru dezvoltarea economică și socială a fiecărei țări și Încurajarea eforturilor de dezvoltare ale țărilor rămase in urmă din punct de vedere economic.5. Creșterea rolului O.N.U. în promovarea cauzei păcii și securității internaționale, destinderii, dezarmării, instaurării unei noi ordini economice mondiale, luptei împotriva colonialismului, rasismului și apartheidului.IV. în vederea examinării problemelor privind îndeplinirea prevederilor prezentei Declarații, Republica Socialistă România și Etiopia Socialistă se vor consulta periodic la toate nivelurile, atît pe căi diplomatice normale, cit și prin schimburi de delegații.
întocmită la București, la 1 decembrie 

1978, in două exemplare originale, fiecare 
in limbile română, amharică și engleză, 
toate textele fiind deopotrivă autentice.

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul locotenent-colonel Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, al Consilifllul de Miniștri si comandant suprem al Armatei Revoluționare a Etiopiei Socialiste, a efectuat o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România, în perioada 5—7 decembrie 1978, însoțit de personalități din conducerea țării sale.Șeful statului etiopian, tovarășul Mengistu Haile Mariam, si delegația oficială care l-a însoțit au vizitat obiective economice si social-cultu- rale din Capitală și provincie, bucu- rîndu-se pretutindeni de o primire plină de ospitalitate, expresie elocventă a sentimentelor de prietenie pe care poporul român le nutrește față de. poporul etiopian.în timpul vizitei, între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mengistu Haile Mariam au avut loc convorbiri oficiale, desfășurate într-o atmosferă de prietenie, stimă, încredere și înțelegere reciprocă.La convorbiri au participat :— din partea română tovarășii : Manea Mfflhescu, prim-ministru al guvernului; Cornel Burtică, viceprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale ; Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe ; Angelo Mi- culescu, viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare; general-Jocotenent Ion Hortopan, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major ; Tudor Postelnicu. ministru secretar de stat la Ministerul de Interne, șef al Departamentului securității statului ; Nicolae Constantin, șeful grupului de consilieri ai președintelui Republicii ; Constantin Mitea, consilier al președintelui Republicii ; Alexandru Roșu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini ; Gheorghe Picoș, adjunct al ministrului finanțelor.— din partea etiopiana tovarășii : Berhanu Bayih, membru al Comitetului Permanent al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu (C.M.A.P.), responsabil cti relațiile externe ; Guessesse Wolde Kidan, membru ai Comitetului Permanent al C.M.A.P., responsabil cu problemele economice; Yehualashet Germa, membru al C.M.A.P. ; Mengestu Gemetchu. membru al C.M.A.P. ; Ashagre Yegletu, ministrul comerțului ; Tefra Wolde Semaet. ministrul finanțelor ; Feleke Gedle Giorgis, ministrul afacerilor externe; Tesfaye Dinka, ministrul industriei ; col. Tesfaye Wolde Selassie, șeful securității statului ; Getachew Kibret, consilier politic al Consiliului de Miniștri.în cadrul convorbirilor, cele două părți s-au informat reciproc despre activitatea desfășurată în domeniul construcției economice și sociale în cele două țări, au procedat la o analiză aprofundată a stadiului relațiilor bilaterale și a perspectivelor lor de dezvoltare și au efectuat un schimb larg de vederi asupra problemelor internaționale de interes comun.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat activitatea plină de abnegație desfășurată de poporul român, strîns unit în jurul Partidului Comunist Român, pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a evi- . dențiat, de asemenea, succesele importante obținute de poporul român în dezvoltarea multilaterală a economiei, științei, culturii, in adîncirea democrației socialiste, in creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii.Tovarășul Mengistu Haile Mariam a informat despre realizările re

voluției etiopiene in transformarea vieții sociale și economice din Etiopia, despre lupta eroică a poporului etiopian pentru apărarea revoluției. a unității și integrității patriei și despre victoria poporului etiopian în lupta împotriva upelti^ilpr, iraoerLftl4ște-.a tartelor si .filwmtelpr rdafctinWe’tHttetine si’ externe. Tovarășul Mengistu Haile Mariam a informat. de asemenea, pe larg, despre lansarea campaniei naționale de reconstrucție economică.în dorința de a consolida în continuare raporturile de prietenie dintre cele două țări si popoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mengistu Haile Mariam au semnat Declarația Republicii Socialiste România și Etiopiei Socialiste.Cele două părți au evidențiat evoluția favorabilă a relațiilor dintre Republica Socialistă România si Etiopia Socialistă si au reafirmat hotărirea lor de a acționa in continuare pentru intensificarea si adîncirea raporturilor de prietenie tradițională, de colaborare multilaterală și solidaritate dintre cele două țări si popoare.Hotărite să dezvolte cooperarea in domeniile industriei, agriculturii, minelor. transporturilor, comerțului, in- vățămîntului si sănătății, cele două părți au convenit ca organele de resort din România si Etiopia să treacă la stabilirea obiectivelor și la identificarea proiectelor de interes teci- proc și să elaboreze un program de realizare a acestora. în acest scop, în cursul vizitei s-au semnat un Acord de cooperare economică și tehnică și un Acord de credit. Pențru promovarea și coordonarea acestor acțiuni s-a hotărit înființarea unei Comisii mixte guvernamentale de cooperare economică si tehmeo-știintifică. care urmează să. se intîlnească, alternativ, la București și: Addis Abeba.Șefii de stat român și etiopian au hotărit. totodată, intensificarea relațiilor în domeniile învățămintului, îndeosebi în formarea și perfecționarea cadrelor, științei si culturii, in vederea unei mai bune cunoașteri a valorilor materiale și spirituale create de cele două popoare.Apreciind rolul pozitiv pe câre misiunile diplomatice îl aii în promovarea cooperării dintre națiuni, cele două părți au subliniat importanta numirii, cit mai curind posibil, de ambasadori rezidenti in capitalele respective.Examinînd situația internațională, cele două părți au subliniat afirmarea tot mai puternică a voinței, națiunilor și popoarelor de a fi stăpine pe destinele lor. de a se opune politicii imperialiste. colonialiste și neocolonia- liste. de dominație, de a dispune de resursele lor naturale, de a-și făuri viata așa cum. doresc, de a coopera pe baza deplinei egalități, intr-un climat de pace si securitate. în acest sens, cele două, părți au fost de acord că un rol hotăritor in dezvoltarea tendințelor pozitive ale vieții internaționale actuale revine țărilor socialiste. țărilor în curs de dezvoltare, statelor nealiniate, partidelor comuniste si muncitorești, altor forte progresiste si democratice, a căror misiune istorică este realizarea unei lumi a dreptății sociale și naționale, a egalității intre popoare, a colaborării rodnicei prietenești între toate națiunile lumii.Cele două părți au reafirmat necesitatea ca relațiile dintre toate statele să fie întemeiate pe principiile egalității suverane, respectării independentei naționale, integrității teritoriale. avantajului reciproc și ne-, amestecului in treburile interne.Părțile au subliniăt că lichidarea subdezvoltării, edificarea unei noi ordini economice internaționale, care să creeze condițiile pentru colaborare pe baze egale â tuturor statelor și să asigure o dezvoltare rapidă a țărilor mai puțin avansate, precum și progresul economic, tehnic și social al întregii omeniri reprezintă astăzi una din problemele fundamentale ale umanității si o condiție esențială pentru consolidarea păcii si securității în lume. în acest context, cei doi șefi de stat au evidențiat .importanta vii

toarei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. din 1980 consacrate noii ordini economice internaționale, apreciind că pentru pregătirea ei corespunzătoare sînt necesare întărirea solidarității si unității de acțiune a „tuturor țărilor in curs de dez- yplțafe,,;n jeolsborarca mai stpinsă a acestora in vederea definirii unei concepții clare si a unui program de măsuri concrete.în cadrul schimbului de vederi asupra procesului de edificare a securității și cooperării in Europa, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit la necesitatea intensificării eforturilor în direcția traducerii in viață a tuturor principiilor și prevederilor Actului final de la Helsinki, pentru adoptarea de măsuri concrete, eficiente de dezangajare militară și dezarmare, fără de care nu sînt posibile asigurarea păcii și Înfăptuirea securității europene. pentru extinderea colaborării multilaterale in domeniile economic, tehnico-știin- țific și cultural între toate statele continentului. Cele două părți au subliniat că întărirea securității și intensificarea cooperării în Europa vor exercita o influență pozitivă asupra climatului politic international, asupra păcii și securității în întreaga lume.Ambele părți au reafirmat dorința lor ca pacea să fie restabilită în Cornul Africii, pe baza respectării reciproce de către țările din această zonă a independentei si suveranității naționale, integrității teritoriale, inviolabilității frontierelor și neamestecului in treburile interne, conform prevederilor Cartei O.N.U. si a O.U.A., precum și a rezoluțiilor organizației africane, astfel incit statele din regiune să-și poată concentra eforturile în direcția reconstrucției naționale și asigurării dezvoltării lor economice și sociale.Părțile și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu stările conflictuale din diferite regiuni ale lumii, subliniind pericolul pe care aceste conflicte îl reprezintă pentru pace. Practica demonstrează că folosirea forței nu numai că nu duce la rezolvarea conflictelor. ci, dimpotrivă, le agravează. Recurgerea la forță pune în pericol independenta națională, progresul economico-social și bunăstarea popoarelor respective si împovărează economia acestor țări. Totodată. folosirea forței generează noi conflicte care amenință pacea și securitatea internațională. în același timp, ambele părți au reafirmat dreptul inalienabil al fiecărui stat de a se apăra prin toate mijloacele, inclusiv prin cele militare. împotriva oricărei încercări de violare a independenței naționale și integrității sale teritoriale, precum și dreptul mișcărilor de eliberare națională care luptă împotriva imperialismului și colonialismului de a recurge la toate mijloacele, inclusiv la lupta armată, pentru realizarea aspirațiilor legitime ale popoarelor lor.Cele două părți s-au pronunțat pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu prin tratative, pentru stabilirea unei păci trainice si juste in regiune, care să ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967 și la soluționarea problemei poporului palestinian, inclusiv asigurarea dreptului său la autodeterminare și la constituirea unui stat propriu. independent. In același timp, rezolvarea pașnică a conflictului trebuie să ducă la asigurarea integrității și suveranității tuturor statelor din zonă. Soluționarea globală a conflictului poate fi obținută numai prin eforturile colective, ale tuturor părților interesate, cu participarea lor nemijlocită, inclusiv a O.E.P.. reprezentantul legitim și autentic al poporului palestinian, pe baze egale cu ceilalți participanți.Examinind situația din Africa, cele două părți au reafirmat sprijinul lor pentru lichidarea rămășițelor colonialismului, a neocolonialismului. » practicilor rasismului și apartheidului.

Exprimînd îngrijorarea lor profundă față de atmosfera de tensiune creată de regimurile rasiste din Africa australă, ele au condamnat acțiunile agresive ale acestora împotriva statelor africane independente. Părțile au: constatat cu profundă îngrijorare f ințăptățirea continuă a situației, din Africa australă și au condamnat ferm încercările forțelor rasiste, colonialiste și imperialiste de a zădărnici, prin diferite manevre și acțiuni armate. eforturile țărilor africane, nealiniate și ale altor state pentru înfăptuirea aspirațiilor legitime ale popoarelor din Zimbabwe, Namibia și Africa de Sud. S-a apreciat că presiunile din afară și încercările de a impune soluții neocolonialiste străine reprezintă un pericol serios pentru securitatea regiunii, cu consecințe de neprevăzut pentru pacea mondială.Cele două părți au subliniat importanta crescindă a rolului Organizației Unității Africane in consolidarea independenței naționale, promovarea dezvoltării economice și sociale, precum și in stabilirea unui climat de pace, bună vecinătate și cooperarea intre țările acestui continent.Șefii de stat ai României și Etiopiei. apreciind că dezarmarea constituie una dintre cele mai importante probleme ale contemporaneității, au subliniat necesitatea stringentă a trecerii la adoptarea de măsuri concrete de încetare a cursei inarmărilor si de dezarmare generală, în primul rind de dezarmare nucleară. Cei doi șefi de stat s-au pronunțat pentru folosirea unei părți din mijloacele economisite prin dezarmare în scopul promovării progresului economic al țărilor în curs de dezvoltare. Ei au apreciat că sporirea contribuției țărilor lor la cauza destinderii și păcii — țeluri de însemnătate hotăritoare pentru destinele omenirii — impune, în primul rînd, intărirea forței economice și politice proprii, înfăptuirea cu succes a programelor de dezvoltare economică și socială, de bunăstare materială și spirituală a popoarelor lor.Ei au apreciat că în condițiile actuale este necesar să crească rolul Organizației Națiunilor Unite în rezolvarea problemelor complexe ale lumii contemporane, in apărarea independentei și suveranității popoarelor. in dezvoltarea cooperării pe bază de egalitate, intre toate țările lumii,Reliefînd cu deosebită satisfacție colaborarea fructuoasă statornicită între cele două țări pe plan internațional. părțile au convenit să întărească și să lărgească această conlucrare în cadrul O.N.U., al instituțiilor sale specializate și al „Grupului celor 77“.Ambele jSărți și-au exprimat deplina satisfacție față de rezultatele rodnice ale vizitei in Republica Socialistă România a șefului statului Etiopiei Socialiste, apreciind că discuțiile purtate si înțelegerile convenite cu acest prilej vor da un nou și puternic impuls dezvoltării relațiilor de prietenie. colaborare și solidaritate dintre cele două țări și popoare, constituind, în același timp, o contribuție la cauza păcii și cooperării internaționale.Tovarășul lt. col. Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, a] Consiliului de Miniștri și comandant suprem al Armatei Revoluționare a Etiopiei Socialiste, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, calde mulțumiri. în numele său și al delegației etiopiene, pentru ospitalitatea deosebită și sentimentele de stimă și prietenie de care s-a bucurat în tot timpul vizitei sale în Republica Socialistă România.Tovarășul Mengistu Haile Mariam a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu invitația de a efectua o vizită oficială de prietenie în Etiopia Socialistă. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd a fi stabilită pe cale diplomatică.
București, 7 decembrie 1978



SCINTEIA — vineri 8 decembrie 1978 PAGINA 3

înaltă cinstire științei românești, politicii de pace și colaborare internațională a României socialiste

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
TA FOST INMINATĂ MEDALIA DE AUR „NORBERT WIENER“
Cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu(Urmare din pag. I)
tor — pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru realizarea unei 
politici noi, de colaborare între 
toate națiunile, bazată pe egalita
tea deplină în drepturi, pe respect 
al independenței și suveranității 
naționale, pe neamestec în trebu
rile interne, pe colaborarea re
ciproc avantajoasă, în vederea so
luționării problemelor complexe 
ale lumii de azi, pentru asigurarea 
libertății și bunăstării popoarelor, 
ale tuturor oamenilor. (Aplauze).

Nu vreau să fiu nedrept cu oa
menii politici, cu șefii de state și 
guverne, care au, de asemenea, un 
rol important. Sper că vor asculta 
mai mult de dorințele popoarelor 
lor, ca și de dorințele întregii ome
niri, vor ține seama și de sfaturile 
oamenilor de știință — nădăjduiesc 
că oamenii de știință le vor da 
asemenea sfaturi — și vor renunța 
să se întreacă în cursa înarmărilor. 
Să ne întrecem în dezvoltarea eco- 
țiomiei, științei, în colaborarea pen- 

•u asigurarea bunăstării și civili
zației pe planeta noastră ! (A- plauze).

încă o dată doresc să vă mulțu
mesc dumneavoastră, tuturor par- 
ticipanților Ia cel de-al IV-lea 
congres, care au hotărît să-mi de- 
cerneze această înaltă medalie. 
Consider ca o îndatorire a mea, a 
guvernului, a conducerii noastre 
politice de a acționa cu și mai 
multă fermitate pentru dezvolta
rea societății românești, pentru 
avîntul științei, culturii și tehnicii 
— factori primordiali în progresul 

fiecărei societăți. Totodată, consi
der o înaltă îndatorire de a face 
totul pentru bunăstarea poporului 
meii, pentru a-i asigura indepen
dența și pacea, dar și de a acționa 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, pentru a con
tribui la realizarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, a unei lumi a 
păcii și colaborării internaționale.

Doresc să-mi exprim, încă o dată, 
speranța că dumneavoastră, care 
lucrați intr-un domeniu revoluțio
nar al științei, veți depune efor
turi și mai susținute nu numai 
pentru dezvoltarea ciberneticii și a 
altor științe, dar și pentru creș
terea rolului oamenilor de știință, 
al științei în general, în asigurarea 
progresului și păcii în lume.

In definitiv, popoarele reprezintă 
o forță uriașă. Nici un om de stat 
nu ar putea fabrica arma atomică, 
și nici chiar un tun, fără oameni 
de știință, fără muncitori, fără in
gineri ! Deci, stă în puterea mun
citorilor, a inginerilor, a oamenilor 
de știință ca, spunîndu-și tot mai 
hotărît cuvîntul, să facă să înceteze 
cursa înarmărilor, să se salveze ci
vilizația, să se salveze pacea !

Cu aceste gînduri adresez din 
nou mulțumiri pentru medalia ce 
mi-a fost înmînată. O voi purta 
întotdeauna cu mîndrie, nu numai 
pentru că este prima medalie de 
acest fel, ci și pentru că îmi este 
înmînată de eminenți oameni de 
știință care doresc pacea și colabo
rarea egală între toate națiunile ! (Aplauze puternice).

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, i-a fost inminată, joi, 7 decembrie, in cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Consiliului de Stat, prima Medalie de aur .,Norbert Wiener" a Organizației Mondiale pentru Sisteme Generale și Cibernetică, atribuită tovarășului Nicolae rCflgușescu, hm semn • de înaltă pre- țpitie pentru -merite' in domeniu! promovării științei în geheral și ciberneticii în special și al orientării lor spre scopurile păcii, cooperării și progresului.Diploma de acordare a medaliei de aur conține următorul text: „Organizația Mondială pentru Sisteme Generale și Cibernetică. Medalia de aur memorială .,Norbert Wiener “ conferită Excelenței Sale, Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, ca mulțumire și recunoaștere pentru interesul și sprijinul pe care le-a acordat muncii și obiectivelor acestei organizații. Conferită la cel de-al IV-lea Congres de cibernetică și sisteme de la Amsterdam — Olanda, august 1978“.La ceremonie au participat tovarășa Elena Ceaușescu. tovarășii Manea Mănescu. Iosif Banc, Emil Bobu. Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Dincă, Emil Dră-
Cuvîntul prof. dr. Alexander Miller AndrewCibernetica este o știință care unește alte științe și constituie o forță pentru pace. De aceea, nu constituie o surpriză faptul că președintele Nicolae Ceaușescu a inclus printre preocupările sale dedicate păcii și înțelegerii și cibernetica.După ce a enumerat principalele domenii în care cibernetica și-a găsit o largă aplicare, omul de știință britanic a spus în continuare : Cibernetica constituie, de aceea, o știință care a avut la origine dorința de pace, înțelegere și bunăvoință. De aceea, noi sintem fericiți și onorați, in același timp, de faptul că președintele Nicolae Ceaușescu continuă să susțină dezvoltarea ciberneticii in spiritul acestei bune tradiții. Noi, cei din Anglia, sintem onorați și fericiți pentru faptul că președintele Nicolae Ceaușescu și doamna Elena Ceaușescu au avut posibilitatea, cu prilejul vizitei de stat făcute în Marea Britanie, de a face și un schimb de informații în domeniul
Cuvîntul prof. dr. Tibor Charles Helvey
Ceremonia de astăzi îmi produce o plăcere deosebită, avind în vedei.e faptul că m-am aflat în țara dumneavoastră în urmă cu trei ani cu ocazia celui de-al III-lea Congres de cibernetică.între timp am studiat biografia dumneavoastră și trebuie să recunosc că am fost puternic impresionat

Ceremonia de la Palatul Consiliului de Statgănescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, Petre Lupu. Gheorghe Oprea. Gheor- ghe Pană, Ion Pățan, Gheorghe Ră- dulescu. Virgil Trofin, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas. Mihai Gere. Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, Ion Ursu, Richard Winter, miniștri, membri ai conducerii Consiliului Național pentru Știință și Tehnolbgie, ai academiilor de știință ‘din țară noastră, ăi institutelor de invățămint superior din București, oameni de știință români.A luat parte, de asemenea, o delegație a Organizației Mondiale pentru Sisteme Generale și Cibernetică (W.O.G.S.C.), formată din profesorii John Rose — Marea Britanie. Radmila StojanoviC — Iugoslavia. Alexander Miller Andrew — Marea Britanie. Tibor Charles Helvey — S.U.A., Robert Vallee — Franța.In deschiderea ceremoniei, prof. Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a prezentat tovarășului Nicolae Ceaușescu grupul de savanți investiți de cel de-al IV-lea Congres de cibernetică 'și sisteme de la Amsterdam cu înalta fhisiune de a în- mina președintelui Republicii Socialiste România Medalia memorială de aur ,,Norbert Wiener".

științei și tehnologiei în general și al ciberneticii in particular.Festivitatea noastră — a spus vorbitorul în continuare — este plăcut onorată de prezența in mijlocul nostru a academician doctor Elena Ceaușescu. personalitate ertiinentă a lumii științifice, cunoscută în întreaga lume, cu o reputație binemeritată in domeniul științelor chimice, membră a mai multor academii și foruri științifice din Marea Britanie, din America și alte țări ale lumii.Sintem fericiți și onorați de faptul că această festivitate are loc la numai cîteva zile de la aniversarea împlinirii a 60 de ani de la constituirea statului național unitar român și precede. nu cu mult timp, aniversarea a 2 050 de ani de la crearea statului dac centralizat. Tocmai de aceea ne simțim deosebit de onorați și ne face o deosebită plăcere că avem posibilitatea de a organiza această ceremonie între evenimente atit de importante.
de alte aspecte. în afara celor cunoscute de alte persoane și despre care se vorbește mult — mă refer la calitatea dumneavoastră de lider al României.Eu mă ocup și cu studierea comportamentului uman : și de aceea am manifestat un interes deosebit in legătură cu acest aspect în activitatea 

Hotărîrea de a conferi președintelui Republicii Socialiste România această înaltă distincție — a spus vorbitorul — a fost adoptată de congresul de la Amsterdam în deplină unanimitate a celor peste 600 de participanți, reprezentanți de frunte ai comunității internaționale a oamenilor de știință din domeniul ciberneticii și teoriei aplicate a sistemelor.îngăduiți-mi să dau expresie,'. Ctt'1 acest prilej solemn, sentimentelor de profundă stimă, admirație și mîndrie patriotică ce însuflețesc încă o dată, în aceste clipe, pe toți cei ce muncesc pe tărimul științei și tehnologiei din țara noastră, față de iubitul conducător al statului nostru, cel ce întruchipează, pentru întregul popor român, o strălucită garanție a dezvoltării sale libere și independente, atit pe planul material, cit și spiritual, în conformitate cu voința sa și cu propriile aspirații de pace și progres.Au rostit un cuvînt omagial, adre- sînd calde felicitări șefului statului român, Alexander Miller Andrew, profesor la Facultatea de cibernetică a Universității din Reading (Marea Britanie), prof. dr. Tibor Charles Helvey, director al Organizației Mondiale pentru Sisteme Generale și Cibernetică, președintele Institutului 
dumneavoastră. Cel mai mult m-au impresionat eforturile dumneavoastră dedicate promovării păcii în lume și sprijinirii progresului social. Am auzit despre eforturile importante pe care dumneavoastră le faceți în direcția reducerii cheltuielilor militare, în scopul de a aloca fondurile eliberate pentru promovarea progresului 

Cuvîntul prof. dr. Radmila StojanovicPermiteți-mi să subliniez în mod deosebit că această înaltă distincție este acordată pentru prima oară de organizația noastră mondială, care reunește în rîndurile sale oameni de știință din peste 30 de țări ale lumii, avind diferite sisteme sociale.Adoptind această hotărîre. organizația noastră a avut in vedere contribuția remarcabilă pe care Republica Socialistă România, sub conducerea dumneavoastră, cu deplinul sprijin și excepționala dumneavoastră înțelegere, a dat-o dezvoltării științei in ansamblu și, in mod deosebit, teoriei generale a sistemelor și ciberneticii.După ce s-a referit la multiplele domenii ale aplicării ciberneticii, vorbitoarea a spus : Țara dumneavoastră și oamenii de știință români au un rol remarcabil în dezvoltarea acestor discipline științifice. Rezultatele lor servesc nu numai dezvoltării țării lor, ci și întregii omeniri.Printre oamenii de știință membri ai organizației noastre este foarte bine cunoscut ceea ce s-a făcut in România pentru dezvoltarea ciberne

pentru sisteme internaționale și control din S.U.A., dr. Radmila Stoja- noviă, profesor Ia Universitatea din Belgrad, membru al Comitetului E- xecutiv al Uniunii economiștilor din R.S.F. Iugoslavia^ dr. Robert Vallee, profesor la Universitatea Paris-Nord, și prof. dr. John Rose, director general al W.O.G.Ș.C., rectorul Colegiului de tehnologie din Blackburn — Marea Britanie.Prestigioasa medalie i-a fost înmînată tovarășului Nicolae Ceaușescu de John Rose.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit călduros pentru distincția primită.Membrii delegației Organizației Mondiale pentru Sisteme Generale si Cibernetică au felicitat călduros pe președintele Republicii Socialiste România pentru distincția conferită.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost, de asemenea, felicitat cu căldură de tovarășii din conducerea partidului și statului nostru.In continuare, președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut. într-o atmosferă cordială, cu directorul general și cu membrii delegației Organizației Mondiale pentru Sisteme Generale și Cibernetică.
social. Sint toarte impresionat de aceasta.în încheiere, omul de știință american și-a exprimat speranța că eforturile lăudabile ale președintelui României in această direcție vor fi urmate și de alți conducători de stat, inclusiv de președintele său, spre binele popoarelor și al păcii.
ticii și pentru aplicarea ei în practica economică și socială : larga rețea de institute specializate pentru cibernetică, secția de cibernetică de pe lingă Academia dumneavoastră, o facultate specială de cibernetică, o largă activitate publicistică în domeniul științific de specialitate, ca și prezența ciberneticii în programele de în- vățămînt universitar sint exemple concludente în acest sens.Cu permisiunea membrilor delegației noastre, aș dori să subliniez — îndeosebi ca cetățeană a Iugoslaviei vecine și prietene cu țara dumneavoastră — cit îmi este de plăcut că am onoarea să iau parte la înmî- narea acestei înalte distincții primei personalități a Republicii Socialiste România, dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu.Colaborarea multilaterală dintre țările noastre, întemeiată pe principiile egalității, respectului independenței naționale, a suveranității și integrității teritoriale, reprezintă o garanție trainică nu numai pentru dezvoltarea liberă a popoarelor noastre, ci și un aport însemnat la în

tărirea colaborării internaționale p- gale și democratice, precum și a păcii in lume. In dezvoltarea acestor raporturi foarte strinse dintre țările noastre, un rol esențial îl au întîlhi- rile dumneavoastră cu președintele Tito și marea prietenie care vă leagă. Recenta dumneavoastră intilnire cu tovarășul Tito la Belgrad reprezintă încă o mare contribuție la adîn- cirea și îmbogățirea relațiilor re
Cuvîntul prof. dr. Robert ValleeEste o mare onoare pentru mine să particip la festivitatea inmînării Medaliei de aur decernate Excelenței Sale Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, pe care lumea întreagă a știut să-l a- precieze pentru organizarea și pentru dezvoltarea modernă a acestei științe — cibernetica și sistemul cibernetic.După ce a amintit legăturile sale personale cu întemeietorul ciberneticii, reputatul om de știință Norbert Wiener — in memoria căruia se de- cernează medalia — vorbitorul a spus : Sint profund convins că el ar fi a- preciat foarte mult alegerea pe care am făcut-o astăzi. Această distincție vrea să marcheze înalta valoare a cercetărilor domnului Nicolae Ceaușescu in domeniul științelor sociale, economice și politice, sprijinul susținut pe care l-a acordat dezvoltării științei și tehnicii în general, ciberneticii în special, nu numai in cadrul național român, ci și pe plan internațional, onorînd cu patronajul său eminent organizarea Congresului internațional pentru cibernetică și teoria sistemelor, ținut la București in 1975.

Cuvîntul prof. dr. John Rose

Si domnului Nicolaein ace- pen-

Vorbitorul și-a exprimat bucuria că solemnitatea este onorată de prezența acad. dr. Elena Ceaușescu, cu care are privilegiul de a fi coleg in cadrul Institutului regal de chimie al Marii Britanii și care iși aduce contribuția valoroasă, apreciată pe plan internațional, la dezvoltarea chimiei.As dori să mulțumesc Excelențelor Voastre. Republicii Socialiste România — a spus el — pentru onoarea și privilegiul de a inmîna, din partea Organizației Mondiale pentru Sisteme Generale și Cibernetică. Excelenței Sale Ceaușescu prima Medalie de . aur „Norbert lași timp, o ocazie istorică tru că marchează un moment important in istoria ciberneticii. Trăim timpuri de mari transformări, de dezvoltări rapide în știință și tehnologie. De fapt, avem de-a face cu un ritm exponențial de dezvoltare în diferite sectoare ale cunoștințelor umane. în această privință, cibernetica joacă un rol vital. De aceea, sint bucuros să remarc faptul că președintele dumneavoastră s-a aflat printre pionierii care de la început și-au dat seama de rolul important pe care cibernetica l-ar putea juca în ridicarea bunăstării omenirii. 

Wiener". Este, o ocazie marchează in

ciproce. a colaborării și marii noastre prietenii.Doresc in mod cu totul deosebit ca, în numele cercetătorilor științi- fici-femei din Iugoslavia, să salut respectuos pe tovarășa Elena Ceaușescu, academician și om de știință bine cunoscut, ale cărei rezultate științifice le urmărim că mare atenție și le prețuim în cel mai inalt grad.
Este, de asemenea, o mare plăcere pentru mine — a spus vorbitorul in continuare — să salut in persoana doamnei Ceaușescu o personalitate eminentă a științei românești și internaționale. membru de onoare al Institutului regal de chimie din Marea Britanie și al Academiei de științe din New York.Sosind la București la cîteva zile după aniversarea a 60 de ani de la crearea statului național unitar român, imi face plăcere să reamintesc legăturile tradiționale de prietenie' existente între România Și Franța, prietenie manifestată și cu prilejul vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu la Paris și care va fi reînnoită prin apropiata vizită a președintelui Valery Giscard d’Estaing la București.în încheiere aș dori să subliniez importanta pe care președintele Nicolae Ceaușescu a acordat-o ciberneticii. atit ca mijloc de perfecționare a cunoștințelor, cit și ca instrument de mare eficiență pus în serviciul popoarelor, al cauzei păcii in lumea întreagă

Nu sint nici surprins de președintele dumneavoastră ză pentru pace, deoarece faptul că actionea- domeniul
Cuvîntul prof. Ion Ursu

vă rog să-mi permi-în încheierea solemnității, vorbitorii! a spus : în numele celor prezenți, al tuturor oamenilor de știință din România.teti să vă adresez din toată inima cele mai calde felicitări pentru prestigioasa distincție pe care ati acceptat-o. expresie fidelă a înaltei stime si prețuiri unanime pe care o nutresc fată de dumneavoastră, sprijinitor de frunte al revoluției tehnico-stiintifice contemporane, cele mai largi medii științifice naționale si internaționale, vital interesate intr-o politică de pace și colaborare, al cărei promotor neobosit sinteti. Este un prilej de min- drie si bucurie să vedem că la sentimentele noastre de neprecupețit devotament fată de dumneavoastră si opera dumneavoastră istorică se a-, daugă gmdurile solidare ale lumii științifice internaționale, care subliniază dimensiunea si semnificația mondială a activității dumneavoastră.Ingăduiti-ne să vă urăm1, cu emoție si dragoste, multă sănătate si pu- 

meu reclamă. în ultimă instanță, pacea întregii lumi. Excelența Voastră a avut viziunea si imaginația de a vedea si de a concepe acest lucru, ceea ce vă conferă un loc aparte între șefii de state.în continuare, prof. Rose a sugerat asistentei să-i permită să-și continue alocuțiunea in limba română „pentru a dovedi adîncul respect fată de pre; ședințele Nicolae Ceaușescu și față de România".Aceasta este o ocazie istorică si unică — a spus el. Noi sintem aici pen». tru,a omagia ne Excelenta Sa președintele Nicolae Ceaușescu și pentru a-i înmina prima, repet, prima Medalie de aur memorială ..Robert Wiener". Organizația Mondială pentru Sisteme Generale și Cibernetică a hotărit să confere Excelenței Sale medalia ca o expresie a gratitudinii pentru generoasa sprijinire a ciberneticii in România și pentru ajutorul neprețuit pe care l-a acordat organizării celui de-al III-lea Congres de cibernetică și sisteme ținut la București. acum trei ani. congres care s-« bucurat de un mare succes.Dumneavoastră nu sînteti numai un mare promotor al păcii in întreaga lume si un curajos om de stat, ci. de asemenea, un șef de stat — de fapt unul din putinii din lume — care a pătruns semnificația acestei științe noi — cibernetica — care, ca toate științele, conține potențialul unor contribuții esențiale la progresul și propășirea omenirii. Dumneavoastră stăpiniti o concepție cuprinzătoare. sînteti printre cei care dispun de mare curai si printre cei care promovează pacea. Sper foarte mult că și în viitor veți continua să acordați, ca Si in trecut, un sprijin valoros dezvoltării ciberneticii.în numele Organizației Mondiale pentru Sisteme Generale și Ciberne- tică. permiteți-mi. in Încheiere, să adresez, incă o dată, salutul meu marelui om de stat. Excelentei Sale Nicolae Ceaușescu. personalitate angajată puternic in ridicarea bunăstării poporului său. în asigurarea păcii in lume.
tere de muncă în fruntea tării noastre. spre binele. liniștea si prosperitatea României libere, independente, suverane.Totodată, permiteți-mi să adresei distinșilor noștri oaspeți mulțumirile noastre cordiale pentru înalta considerație manifestată in îndeplinirea misiunii lor. adresîndu-le rugămintea de a transmite organizației pe care o reprezintă întreaga gratitudine a oamenilor de știință din România, precum si cele mai bune urări de su'cces deplin care oVă iubite pentru pline de încredere la adresa științei si a rolului ei in stabilirea unei lumi pașnice, drepte si prospere. Aceste idei insuflețitoare vă asigurăm că s-au întipărit adine in mintea si inima noastră, ca un ghid luminos de acțiune.

in înfăptuirea nobilelor teluri animă.mulțumim, mult stimate și tovarășe Nicolae Ceaușescu, cuvintele încurajatoare și •

Oltul într-o nouă albie.Constructorii hidrocentralei Turnu de pe Olt au schimbat cursul riului pe o nouă albie. Această deviere, ce a avut loc după un an și 100 de zile de la începerea lucrărilor, creează condițiile necesare executării și punerii în funcțiune în mai puțin de trei ani a hidrocentralei — a 10-a din cele treisprezece, cite se vor construi pe Olt în perimetrul județului Vilcea. (Ion Stanciu).

vor fi realizate în prima fază 1 000 tone utilaje pentru sectoare calde, în principal cuptoare industriale pentru tratamente termice, cup-
construcției de locuințe pentru oamenii muncii. Numai în acest an au fost predate beneficiarilor 2 556 de apartamente, iar pentru tinerii Trofeul „Cartea de aur".Timp de două zile. Timișoara a fost gazda celei de-a 4-a ediții a

VEȘTI DIN ȚARĂ

ție.trial
Capacitate de producîn cadrul Combinatului indus- pentru construcții de mașini din Bistrița a fost pusă înfuncțiune o nouă capacitate. Aici,

toare industriale pentru recoacere. recuperatoare și alte produse. (Gheorghe Crișan).
Pentru oamenii Vrancei.Paralel cu dezvoltarea industrială a județului Vrancea se înregistrează și o intensificare a

nefamiliști au mai fost construite incă trei cămine cu 550 de locuri. La Focșani și în celelalte orașe ale județului unde s-au înălțat noi ansambluri de locuințe, la parterul blocurilor au fost deschise numeroase spatii comerciale și unități prestatoare de servicii pentru populație. (Dan Drăgulescu).

concursului profesional dotat cu trofeul „Cartea de aur", manifestare organizată de Uniunea sindicatelor. presă, poligrafie și edituri și Centrala industriei poligrafice. Cei 110 concurenți — cîștigători ai fazei de masă desfășurate în întreprinderi și la care au participat a-

proape 3 000 de tineri muncitori — au dovedit o bună pregătire practică și teoretică, realizînd lucrări de calitate excepțională. Cei mai buni au fost declarați : Petre Tiulică, Marian Hotăran. Petre Scurtulescu (toți de la întreprinderea poligrafică „Banat" Timișoara), Florian Suciu (Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii") și Gheorghe Dobrin (întreprinderea „Arta Grafică" București). în urma acestor rezultate, trofeul „Cartea de aur" a revenit reprezentanților întreprinderii poligrafice din Timișoara. Pe locul II, tinerii tipografi de la „Casa Scînteii". iar pe locul III colegii lor de la întreprinderea „Arta grafică"- București. (Cezar Ioana).

LA COMBINATUL SIDERURGIC GALAJI
A intrat în funcțiune forja greaLa Combinatul siderurgic Galați a intrat în funcțiune un nou obiectiv : forja grea, cu o capacitate anuală de peste 15 000 tone oțel forjat. Noua forjă, una dintre cele mai puternice din țară — instalația poate realiza forjarea de lingouri pînă la 60 tone și a unor piese pînă la 30 tone — va determina renunțarea la importurile respective, adueînd. astfel, importante economii de valută. Noul obiectiv a fost proiectat de IPROMET București și executat de întreprinderea de construcții și montaje siderurgice Galați. De remarcat că la încălzirea cuptoarelor se folosește gazul de cocsificare, produs secundar al uzinei cocsochimice.

în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu se spune ! rapor- tîndu-Vă acest succes. Biroul Comitetului județean de partid Galați vă asigură, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că va acționa cu întreaga răspundere in vederea înfăptuirii sarcinilor ce ni le-ați trasat, de a accelera ritmul de execuție la celelalte obiective aflate in construcție pe marea platformă siderurgică de la Galați — furnalul de 3 500 mc. laminorul de tablă groasă nr. 2, oțelăria nr. 3 cu turnare continuă — pentru ca aceste capacități, hotărîtoa- re pentru realizarea sporului de metal prevăzut în acest cincinal, să fie realizate la termen.
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O sută de... 
frumoase

Ariana, Doris, Sorina, Doina, 
Carmen, Lucia... Nume frumoa
se, ca și frumoasele modele din 
sticlă, rod al creației tehnice și 
de... inimă ale celor care lucrea
ză in cea mai tinără unitate de 
profil din țară — Fabrica 
sticlărie-menaj Tirgu Jiu. 
mele fiecărui produs, intre 
ingenioasele vaze de flori, 
atribuit, nu fără un anume 
de însuși creatorii săi. Cițiva 
dintre aceștia : Eugen Glejer, 

Traian Rusan, 
noilor

de 
Nu- 
care 
este 
tilc,

I
I
I

Doru Popovici,
Dorel Cindea. Numărul 
„Ilene Cosinzene" se apropie de 
100. Simbolizând numele drag al 
soției, fiicei sau prietenei crea
torului respectiv, cele 100 de 

■modele frumoase cu nume fru
moase se constituie, înainte de 
toate, intr-o mărturie a muncii 
făcute cu dragoste și pasiune.

Băiatul,
ca și mama

Poșta de ieri ne-a adus un 
plic din partea postului de mi
liție din comuna Șiria, județul 
Arad. „Am citit de multe ori in 
rubrica „Faptul divers" — ne 
scrie subofițerul Traian Beleneși 
— despre oameni 
omenie, autori 
vrednice de toată 
o asemenea faptă 
vestesc și eu. Zilele trecute s-a 
prezentat la postul de miliție 
Elena Costea, o femeie din sat, 
harnică, modestă, stimată de 
toată lumea. Ea ne-a inminat o 
mare sumă de bani, neinsoțită 
de nici un act. lntrebind-o de 
unde are banii, ne-a spus că au 
fost găsiți de către fiul său, 
Stelică, elev in clasa a IlI-a, și 
de verișoara sa, Constanța, tot 
elevă, dar cu o clasă mai mare. 
Pentru gestul lor, toate felicită
rile noastre. în ce privește 
suma, pină in prezent, cu toate 
investigațiile făcute, nu am dat 
de urma păgubașului. Este și 
motivul pentru care nu v-am 
spus la cit se ridică exact, 
orice caz, la mai multe mit 
lei". Care ești, norocosule ?

Cu adresă
Bucuros nevoie mare că fiul 

său luase premiul intii la școală, 
Dumitru Chiriac din Rm. Vilcea 
s-a gindit să-i facă o surpriză 
plăcută : i-a cumpărat o pereche 
de patine pe rotile. Dar nici n-a 
apucat bine băiatul să se bucure 
de darul primit, că patinele s-au 
și rupt. Cum se aflau în termen 
de garanție, tatăl. le-a împache
tat frumos și le-a expediat. 'pe* 
adresa .unității, producătoare,. 
respectiv întreprinderea „lnox“ 
din București. Văzînd că trece 
vara și întreprinderea nu dă 
nici un semn de viață, omul a 
trimis o scrisoare după alta. 
Ce-i drept, e drept : de fiecare 
dată a primit răspuns de con
firmare a scrisorilor primite la 
întreprindere, dar patinele cu 
rotile n-au sosit nici azi, după 
cinci luni de zile. Acum le-a 
venit rindul patinelor pe gheață. 
Dar cele cu rotile pe unde or 
fi patinind ?

Nesăbuință
Abia venise Marin Drăghici 

să lucreze la cooperativa de 
consum din Piatra Olt, județul 
Olt, in calitate de șofer, că și-a 
și dat in petic. Totul a por
nit de la o sticlă de bere. După 
o sticlă a urmat a doua, apoi a 
treia, după care a schimbat 
berea pe coniac. Apoi a 
urcat la volanul autofurgonetei 
21-OT-3494 și a pornit la drum.I Nu singur, ci împreună cu fra
tele său Ilie și cu un prieten, 

, Nicolae Toporan. La un moment 
dat, alcoolul și-a arătat „colții".

| Drăghici a pierdut controlul vo
lanului și s-a năpustit cu mașina i spre stația de autobuz din Piața i Gării, unde a lovit cinci oameni, 

1 băgindu-i pe alții în sperieți. In 
continuare, mașina s-a izbitI un stilp, accidentind mortal I fratele șoferului și prietenul 
care plecase la drum.

I Bazarul
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cinstiți, de 
ai unor fapte 
lauda. Despre 
țin să vă po-

în 
de

de 
pe 
cu

lui Coravu
Covoare, haine, pantofi,
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ÎNTREPRINDEREA M UȚIUU PEȚROUER-ȚÎRGOVIȘTE SE ADRESEAU COLABORATORILOR:

„De promptitudinea voastră in livrări
*

depinde punctualitateaAm intrat in ultima lună a anului. . Realitățile din aceste zile din întreprinderile industriale oferă tabloul unei munci dirze, tenace, pline de abnegație. Oamenii muncii sint hotăriți ca în zilele care au mai rămas pină la sfîrșitul anului să depună eforturi maxime pentru îndeplinirea planului și realizarea unor sporuri suplimentare la produsele solicitate de economia națională, pentru recuperarea restantelor la anumite sortimente, pentru a încheia cu bune rezultate a- nul economic 1978.O atmosferă de muncă intensă, bine gîndită și organizată domnește și la întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviște. în perioada care a trecut de la începutul anului, cheltuielile planificate la mia de lei producție marfă au fost diminuate cu 2,8 lei, s-au livrat suplimentar la export produse in valoare de 8,5 milioane lei valută, iar la producția netă — in cele cinci luni care au trecut de la introducerea acestui indicator — sarcinile de plan au fost depășite cu a- proape 4 milioane lei. în agelasi timp, s-au fabricat, peste plan, o seamă de produse, între care 7 instalații echivalente F-200 de foraj sonde de țiței și gaze, 22 instalații de intervenție și punere în producție a sondelor, 4 instalații de forat puțuri de apă.Indiscutabil, despre toate aceste realizări ar fi multe de spus. Pină la sfîrșitul anului, colectivul întreprinderii tîrgoviștene mai are însă de tn- deplinit sarcini deosebit de complexe, înainte de toate, are de recuperat restanțele la unele sortimente : racorduri speciale, instalații de foraj geologic și structural, armături industriale. Totodată, colectivul întreprinderii, venind în întimpinarea solicitărilor beneficiarilor, este angajat în

realizarea unei producții suplimentare la o serie de sortimente.— Pentru înfăptuirea acestor obiective — ne relatează președintele consiliului oamenilor muncii, Vasile O- prescu — in întreprindere a fost stabilit și se aplică un program de măsuri întocmit special. în principal, a- vem în vedere îmbunătățirea tehnologiilor, creșterea indicilor de utilizare a utilajelor, eliminarea locurilor înguste din fabricație. Prin reorganizarea fluxului tehnologic din secția I prelucrări, de exemplu, se asigură creșterea productivității muncii cu 5 la sută. Hotărîtor este însă, în acțiunea de recuperare a restantelor și realizare a sarcinilor suplimentare pe care ni le-am asumat în acest an. ca mecanismul cooperării să funcționeze ireproșabil, unitățile cu care colaborăm să fie receptive și să răspundă operativ la solicitările noastre.— Concret, ce întreprinderi aveți in vedere ?— Apelul nostru tovărășesc se adresează cu prioritate următoarelor unități :1. ÎNTREPRINDEREA DE ELEMENTE PNEUMATICE ȘI APARATE DE MĂSURĂ DIN BÎRLAD : să onoreze comanda noastră suplimentară de poziționere.i. întreprinderea de țevi „REPUBLICA" DIN BUCUREȘTI : să recupereze grabnic restanțele din trimestrul III și să impulsioneze livrările din trimestrul IV, și acesta foarte aproape de final.3. ÎNTREPRINDEREA DE AUTOCAMIOANE DIN ’BRAȘOV : să urgenteze livrarea celor 27 de autoșa- siuri care au rămas de expediat din cantitatea contractată pe acest an.
lată răspunsurile unităților vizate:

„Am expediat 
primul lot din comanda 

suplimentară"Ing. Emil Uncheșel, directorul întreprinderii de elemente pneumatice și aparate de măsură din Bîrlad : „Am recepționat apelul tovarășilor de

la întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviște. îi înțelegem foarte bine șl nu putem fi decit. alături de ei în realizarea sarcinilor complexe care le au de îndeplinit în această perioadă. Primind sprijinul ministerului de resort și al întreprinderii de mecanică fină din București, unitatea noastră este hotărîtă să onoreze comen-

noastră inzile suplimentare către I.U.P. Tîrgoviște. De altfel, în luna noiembrie i-am și expediat primul lot de 500 de poziționere. în Juna decembrie ii vom livra cel puțin 1 000 de bucăți. Un a- semenea angajament implică și la noi o activitate mai bine organizată, un ritm susținut de lucru. Tocmai de a- ceea, comanda respectivă a fost încredințată unui colectiv de muncă cu bogată experiență, colectiv condus de inginerul Alexandru Gavriluț".
„Obligațiile 

contractuale vor fi 
integral onorate"Ing. Ion Moldovan, directorul întreprinderii de țevi „Republica" din București : „Colaborăm cu întreprinderea din Tîrgoviște de mai mulți ani și relațiile de cooperare s-au desfășurat în conformitate cu clauzele contractuale. Restanțele care au apărut în trimestrul III se datorează u- nor greutăți de moment apărute în a- provizionarea cu o anumită marcă de otel de la Combinatul siderurgic din Hunedoara. Conducerea combinatului hunedorean ne-a asigurat că va livra operativ oțelul necesar nouă. De fapt, primele cantități au sosit în întreprindere și uînt deja introduse în fabricație. De altfel, am și expediat unității din Tîrgoviște țevile restante. Con

producție"țină pe angajamentul combinatului din Hunedoara privind intensificarea livrărilor de otel, sintem hotăriți să ne onorăm in prima jumătate a lunii decembrie toate obligațiile contractuale pe care le avem in acest an față de Întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviște".
„Întreprinderea bene

ficiară poate conta 
pe sprijinul nostru"loan Banu, secretar adjunct al comitetului de partid al întreprinderii de autocamioane din Brașov : „Am analizat cu maximă atenție solicitările întreprinderii din Tîrgoviște și sintem hotăriți să-i acordăm tot sprijinul necesar. în acest scop au fost stabilite o serie de măsuri în toate secțiile de fabricație. Autoșasiurile cu specificația 9040055 vor fi livrate integral pină la 15 decembrie. în a- ceste zile au fost montate și cele 10 autoșasiuri cu specificația 9140008, din care 6 sint pregătite pentru livrare, ultimele bucăți urmind să fie expediate pină la 15 decembrie. în ceea ce privește autoșasiurile cu specificația 9140007, în prezent sint montate cinci bucăți și beneficiarul poate să le preia, iar trei bucăți vor fi expediate pină la 20 decembrie".

Dispecerul public adaugă...Așa cum s-a văzut, apelul întreprinderii din Tîrgoviște către furnizorii la care ne-am referit în cadrul „Dispeceratului public" a pornit de’ la hotă- rîrea colectivului acestei unități de a recupera restantele, de a da curs cererilor suplimentare ale unora dintre beneficiarii săi. La rîndul lor, partenerii de cooperare au răspuns prin fapte acestui apel, punînd mai presus de orice interesele economiei naționale. Toate acestea evidențiază spiritul de întrajutorare tovărășească, dovedesc că deficientele de moment ce se pot ivi pe filiera colaborării dintre unitățile economice pot fi înlăturate — și chiar preîntîmpinate — a- tunci cînd în angrenajul cooperării intervine receptivitatea și se acțio

nează energic în această direcție. în același spirit se înscrie și răspunsul primit de la tovarășul Păun Popescu, șef de serviciu în cadrul Ministerului Industriei Metalurgice, prin care ni se dau garanții că s-a intervenit prompt pentru a se asigura unității din Tîrgoviște condițiile necesare pentru fabricația de racorduri speciale. Important este acum ca. pe măsura primirii produselor solicitate, întreprinderea de utilaj petrolier să-și concentreze forțele pentru intensificarea ritmului de fabricație, spre a-și onora integral comenzile contractate pe a- cest an.
Iile ȘTEFAN 
Crăciun LALUC1

„Luna
: ■ .îl

cadourilor"în magazinele și raioanele de galanterie, tricotaje și ma- rochinărie ale comerțului de stat cumpărătorilor li se o- feră o bogată gamă de produse moderne și practice, care pot constitui, totodată, și un dar cu prilejul întimpi- nării noului an. Prin coloritul și linia lor, articolele vestimentare ‘tricotate, fularele, baticurile, eșarfele, cravatele, bluzele, cămășile, mănușile, cordoanele, poșetele etc. completează firesc ținuta, (Publicitate).
Cum acționează comuniștii pentru popularizarea

largă și aplicarea riguroasă a

Citeva „recuperări" necesare 
ța o clinică de recuperareîn cei cinci ani de la înființare, clinica „Grand" de la Eforie Nord, aparținind Institutului de balneologie și fizioterapie București, și-a cîștigat un binemeritat prestigiu prin rezultatele deosebite înregistrate în domeniul terapiei bolilor reumatismale. Anual, sint internați aici peste 2 000 de pa- cienți, care beneficiază de tratament gratuit sub asistenta unor cadre de specialiști bine pregătiți.Dar rațiunea înființării acestei clinici a fost și aceea de a contribui la formarea și perfecționarea permanentă a cadrelor medicale de specialitate care lucrează in unitățile de balneologie de pe litoral. Sub a- cest aspect, rezultatele nu sint cele scontate. Dacă ultima serie de 14 medici care au optat pentru perfecționarea în acest domeniu, frecventind cursurile și efectuind practica în cadrul clinicii, au obținut calificarea de „specialist", în schimb, absolut nici unul dintre cei care s-au prezentat anul trecut la examenul de încheiere a cursurilor n-a obținut nota sa

tisfăcătoare. „Cauza a- cestei stări de lucruri — ne spune șeful clinicii, conf. univ. dr. Laurian Șdic — con- stă’în aceea că unitatea, care ar trebui să fie un adevărat centru terapeutic de medicină fizică și balneară a litoralului, nu dispune și de instrumentele de atragere și mobilizare a medicilor de pe litoral... Ca atare, cursurile și comunicările științifice organizate anual pentru ei — o permanentă reciclare și punere la curent cu noutățile la zi — nu întrunesc, de regulă, decit prezența și audiența cadrelor din clinică. Cei 6 medici prezintă, pe rind, cile o comunicare, iar discuțiile se învîrtesc in același cerc. Firește, altul ar fi cîștigul a- cestei forme de instruire, dacă la ea ar lua parte toți balneologii de pe litoral. Dar dacă invitațiile colegiale și convocările n-au avut efectul dorit, un mijloc eficient de mobilizare ar fi acela ca, la fiecare sfirșit de aii, calificativele profesionale pentru toți balneologii să fie date de către clinică, ele sin-

tetizind atît rezultatele dobîndite in activitatea terapeutică, cît și pe cele din domeniul instruirii profesionale".O altă serie de „recuperări" necesare în activitatea clinicii vizează cîteva aspecte de ordin administrativ. Fiind subordonată, din acest punct de vedere, sanatoriului balnear Eforie Nord, a cărui dotare o folosește, clinica nu se bucură de aceeași a- tenție din partea celor care-i asigură baza materială. Consemnăm aici doar două „mici" probe ale lipsei de preocupare de care vorbeam : liftul, care a fost demontat cu trei ani în urmă pentru a fi înlocuit, nu funcționează nici in prezent. Pacienții. deseori în cirje, trebuie să urce pe scări etajele clădirii. Clădire, la al cărei ultim nivel apa curentă nu ajunge întotdeauna. Cheia soluției in acest caz se află la Direcția sanitară județeană. Trebuie doar folosită cu răspunderea necesară.
Georcje 
MIHAESCU

’ corespondentul 
„Scînteii"

cio
rapi, bluze, cămăși, cuverturi... 
Și altele asemenea, in cantități 

industriale", in valoare de peste 
100 000 lei. au fost găsite in de
pozitul... Nu, nu in depozitul 
vreunui magazin, ci la locuința 
numitului Valeria Coravu, pinii 
nu de mult contabil la între
prinderea de confecții „Porțile 
de Fier" din Drobeta-Turnu 
Severin. De la un timp, Coravu 
a lăsat contabilitatea și s-a apu
cat de negoț. Cumpăra cu un 
preț și vindea cu suprapreț, 
avind relații cu alți indivizi de 
teapa lui. Acum, dă șl el „rela
ții" anchetatorilor despre specu
lă, urmând să i se „prețuiască" 
întreaga osteneală.

Doi, si 
amîndoi...

înțelegerea dintre Gh. Hozda, 
șofer la autobaza I.T.A. Făgăraș 
și Gh. Rădulescu, funcționar la 
serviciul de transporturi al 
Combinatului chimic din Făgă
raș, era așa: primul să treacă in 
foile de transport curse fictive, 
iar al doilea să le confirme. Sub 
semnătură in acest fel, in foarte 
scurt timp, cei doi au adus, sta
tului un prejudiciu de vreo 15 000 lei. Pentru faptele lor, au 
fost condamnați de instanța de 
judecată la cite un an în
chisoare.

Faptul nu este singular. Un 
recent control al miliției brașo
vene a depistat și, alte cazuri 
similare, care așteaptă verdictul 
legii. Necinstea, se știe, are Și 
ea picioare scurte.

Rubrică realizată ăe
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteiir
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Programul partidului, documentele Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale cu privire la perfecționarea conducerii tuturor sectoarelor de activitate, a legislației, a activității Organelor de justiție și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și măsurile privind dezvoltarea democrației socialiste, a autoconducerii muncitorești demonstrează cu claritate necesitatea de a întări continuu rolul partidului în conducerea, îndrumarea și controlul întregii activități privind respectarea neabătută a legalității și înfăptuirea riguroasă a justiției. Stringenta actualitate a acestei necesități, caracterul ei obiectiv, general valabil pentru actualul stadiu al făuririi socialismului multilateral dezvoltat în patria noastră, capătă zilnic confirmări concrete, izvorite din realitățile fiecărei colectivități.Vorbind despre specificul județului Bistrița-Năsăud, cred că acesta poate fi exprimat printr-o singură expresie: o dezvoltare fără egal în istorie. în ultimul deceniu, pe aceste meleaguri au fost puse în funcțiune peste 75 mari obiective economice, dintre care multe din domenii de vîrf ale tehnicii. Aceasta a implicat, ca un corolar firesc, necesitatea unei intense și susținute activități politico-educative pentru modelarea trăsăturilor înaintate ale omului nou al societății socialiste, în așa fel incit nivelul conștiinței să țină pasul cu spectaculosul progres economic.Putem afirma cu tărie că prețioasele indicații date de secretarul general al partidului privind creșterea rolului celor ce muncesc în aplicarea legii, în prevenirea și combaterea încălcărilor Ifegalltății constituie pentru noi un instrument indispensabil în munca ce o desfășurăm pe acest ■ tărîm.în primul rind, organele și organizațiile de partid au inițiat ample măsuri pentru popularizarea și însușirea de către fiecare cetățean a legilor țării, a decretelor și reglementărilor juridice, fiind subliniată mereu, in chip apăsat, ideea fundamentală că legea este aceeași și obligatorie pentru toți cetățenii, indiferent de funcția sau de locul ocupat

de unul sau altul pe scara ierarhiei sociale, explicindu-se oamenilor muncii că partidul nostru acționează cu intransigență pentru dezrădăcinarea buruienilor parazitismului, neglijentei sau căpătuielii pe seama bunului obștesc și că este nevoie de participarea conștientă, responsabilă a fiecăruia la acțiunile pentru respectarea riguroasă a legii. Anul acesta au avut loc aproape opt mii de asemenea manifestări, la care au participat juriști, cadre cu munci de răspundere în aparatul județean de partid și de stat. Și trebuie arătat că rodnicia acestei activități a fost cu atit mai evidentă cu cit prelegerile și dezbaterile s-au referit la viața și activi-

Atunci cînd infracțiunile sint de natură să pună în pericol avutul obștesc, procesele se judecă public, în localitățile sau unitățile unde s-au comis, urmărindu-se astfel să se sporească vigilența colectivelor de muncă, a cetățenilor. Procesul intentat fostului șef al agenției C.E.C. din comuna Spermezeu, care și-a însușit din sumele depunătorilor, a fost judecat în public și, totodată, înregistrat pe bandă de magnetofon, fiind apoi prezentat și cetățenilor din comunele învecinate. Un alt mijloc de combatere și prevenire a încălcărilor legii îl constituie prezentarea de diafilme, care infățișează împrejurările favorizante ce au permis săvîr-

in județul Bistrița-Năsăud

tatea concretă a oamenilor. în acest sens, a fost grăitor, de pildă, simpozionul ținut la Combinatul industrial pentru construcții de mașini — Bistrița, unde s-a dezbătut problema disciplinei contractuale ca formă a conștiinței socialiste, reieșind clar că respectarea strictă a contractelor economice, a tuturor prevederilor lor este o problemă de etică muncitorească. Asemenea acțiuni au avut loc și în alte unități economice pe teme ca: conducerea Și organizarea unități-’ lor socialiste, apărarea proprietății obștești etc.Informarea promptă, obiectivă a colectivelor de muncă cu privire la abaterile comise de unii din membrii acestora constituie unul din mijloacele cele mai eficiente pentru combaterea șl prevenirea încălcărilor legii. Este o modalitate eficientă de a face clar înțeleasă necesitatea respectării riguroase a legii ca o premisă indispensabilă a demnității și onoarei de care trebuie să se bucure oricare membru al colectivului atit tn ochii tovarășilor de muncă, cît șl în ai săi insușL

șirea uneia sau alteia dintre abateri, comentate de juriști. Căci ceea ce urmărim noi prin propaganda juridică este nu numai combaterea in- fracționismului, ci și lichidarea condițiilor ce pot, într-un moment sau altul, favoriza actul infracțional.Eficiența acestor forme de activitate ca modalități de influențare, de formare a conștiinței socialiste se exprimă în scăderea simțitoare, de la an la an, a încălcărilor legii in județul nostru. Dar reducerea fenomenului infracțional nu epuizează nicidecum țelurile urmărite de activitatea pentru cunoașterea și respectarea strictă, de către toți, a legii. Nu este nici un secret, bunăoară, că mulți dintre muncitorii calificați în meserii de înaltă tehnicitate , au fost pină mai ieri țărani, că disciplina și răspunderea muncitorească sint calități ce se cer încă cultivate și consolidată la ei, iar aceasta presupune obligatoriu cunoașterea și aplicarea întocmai a legilor țării. Lucru valabil în egală măsură și pentru tinerele cadre de conducere din industria județului. în pregătirea

legilor
juridică a acestora s-au obținut rezultate prin cursurile consacrate prevederilor Codului muncii. O acțiune educativă cu puternic răsunet s-a dovedit a fi „școala maistrului" — cursuri de circa șapte luni, în care, prin expuneri, mese rotunde, consfătuiri, dar mai ales prin dezbateri de caz, participants își însușesc temeinic prevederile legii, modalitățile aplicării lor corecte.Preluind o veche tradiție a sătenilor noștri, aceea de a se aduna o dată pe săptămînă spre a asculta „poruncile", comitetele de partid comunale au transformat aceste întruniri în adevărate șcqli de instruire juridică a locuitorilor satelor, explicînd conținutul legilor, precizînd măsuri pentru ca întreaga viată a colectivității să se desfășoare în cadrul acestora. Mai hiult, spre a cuprinde și sectorul silvic, echipe de activiști și specialiști se deplasează cu regularitate la cabanele tăietorilor de lemne, dezbătind Împreună cu aceștia diferite aspecte ale prevederilor legii referitoare la munca lor.Pornind de la principiul că educația juridică se cuvine făcută în strin- să și nemijlocită legătură cu sarcinile noastre concrete, ne-am străduit să antrenăm in activitatea de propagandă juridică toate organizațiile din cadrul Frontului Unității Socialiste. Trebuie însă să recunoaștem că numeroase acțiuni mai poartă încă amprenta empirismului, a improvizației sau plutesc în sfera abstracțiunilor. Acționînd pentru înlăturarea acestor neajunsuri, comitetul județean de partid este decis să persevereze în direcția sporirii responsabilității organelor și organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor pentru larga cunoaștere, respectare și aplicare a legilor țării, ca parte integrantă a activității politico-educative de formare a omului nou.

Teodor O1TEAN 
secretar al Comitetului 
județean Bistrița-Năsăud 
al P.C.R.

După faptă... 
și răsplatăPentru verificarea mai multor sesizări referitoare la unele a- bateri și abuzuri comise de Gligor Copil, inginer-șef la cooperativa agricolă de producție din comuna Zalha. județul Sălaj, și Iulian Petruș, primarul comunei. Comitetul județean Sălaj al P.C.R. a constituit un colectiv din activiști de partid și de stat cu experiență.Din răspunsul primit reiese că, într-adevăr, inginerul-șef al C.A.P., abuzind de funcție, a folosit mijloacele de transport ale cooperativei în interese personale, a încălcat prevederile statutare cu privire la retribuirea muncii, nu s-a preocupat de buna gospodărire a unității, deși o bună perioadă a deținut și funcția de președinte, a favorizat înstrăinarea ilegală a sute de miei din cooperativă. Aceste ilegalități au fost înlesnite și de comportarea secretarului comitetului comunal de partid, Iulian Petruș, care a comis și el a- buzuri. Cu prilejul cercetărilor s-a constatat că el a deținut ilegal ca lot în folosință o suprafață de teren mai mare decit cea prevăzută în statut, nu a luat măsuri de inventariere operativă a materialelor rezultate din demolarea școlii din satul Ceaca etc.La indicația secretariatului comitetului județean de partid, faptele săvîrșite de cei in cauză, concluziile la care s-a ajuns pe baza verificărilor efectuate au fost analizate in plenara Comitetului comunal de partid Zalha. Respectarea disciplinei de partid și de stat, a normelor eticii și e- chității socialiste și legilor tării este, după cum se știe, obligatorie pentru toți, indiferent de funcția cu care au fost învestiți. Acționînd în acest spirit, plenara a ho- tărît ca Iulian Petruș, secretarul comitetului comunal de partid, și Gligor Copil, inginer- șef la C.A.P., să fie sancționați cu vot de- blam. Ei au fost obligați, totodată, să plătească contravaloarea transporturilor efectuate pentru interese personale și să acopere prejudiciul creat

cooperativei. în ce-1 privește pe Gligor Copil, in răspuns se precizează că direcția a- gricolă urmează să-l mute într-o, altă unitate.
Simpla 

constatare 
nu înseamnă 

rezolvareAlexandru Cristache, electrician la secția de vată Grădiștea a întreprinderii „Bărăganul" din orașul Urzi- cenl, județul Ilfov, a sesizat redacției că in- timpină greutăți la locul de muncă în asigurarea întreținerii și funcționării corespunzătoare a mașinilor, din cauza lipsei pieselor de schimb, că un utilaj adus din import stă nemontat de mai mult de un an, că nu toate halele de producție au ventilatoare și Încălzire, nu există un spațiu amenajat pentru servirea . mesei în pauze etc.Cu aproape o lună întîrziere față de termenul legal. Consiliul orășenesc al sindicatelor Urziceni ne-a trimis la această sesizare un simplu răspuns constatativ. După' ce se menționează câ verificarea s-a făcut la fața locului. în prezența directorului întreprinderii „Bărăganul". a șefului secției Grădiștea și a semnatarului scrisorii. în răspuns sint arătate constatările făcute, care confirmă în cea mai mare parte afirmațiile din scrisoare. Atit ! Nu s-a procedat, așa cum ar fi fost normat și legal, la analizarea sesizării în colectivul de muncă al secției, la antrenarea tuturor muncitorilor pentru găsirea unor soluții în vederea unei mai bune întrețineri a mașinilor, pentru a, s.e grăbi darea în folosință a noii hale de producție, montarea și punerea în funcțiune a utilajului nefolosit de atita vreme, pentru îmbunătățirea condițiilor de la locul de muncă, stabilirea unor măsuri pe linia mai bunei colaborări cu conducerea întreprinderii.lată de ce așteptăm intervenția comitetului orășenesc de partid pentru luarea măsurilor necesare în scopul îmbunătățirii activității la locul de muncă respectiv.

Spicuiri 
din răspunsuri• Întreprinderea de transporturi auto Mehedinți : în vederea satisfacerii integrale a cerințelor de transport pe traseele Smadovița, Albulești, Bărboi, Grecești și Secu s-au luat măsuri de verificare și întocmire a unei evidențe a numărului de călători din fiecare stație, lUînd ca bază zilele cînd afluența acestora este mai mare. în funcție de rezultatele acestei verificări se va dirija o capacitate sporită de transport care să asigure condiții optime călătorilor navetiști și ocazionali.• Consiliul județean al sindicatelor Caraș- Severin : Pe platforma Grupului de șantiere construcții-insta- lații Oravița va fi dată în curînd în folosință baia pentru muncitori, iar pentru servirea mesei funcționează o cantină bine dotată : in cadrul șantierului ■ termocentralei este in construcție un magazin universal. Toate problemele sesizate de Alexandru Szekey au fost analizate în comitetul de partid al grupului de șantiere, in organizațiile de tineret și sindicat.O Comitetul municipal de partid Turnu Măgurele, județul Teleorman : Se confirmă că inginerul Ion Filip de la Combinatul de îngrășăminte chimice din localitate a folosit, două zile, patru muncitori de la uzina de valorificare a cenușe- lor de pirită la executarea unor lucrări la imobilul proprietatea sa din București. Cazul a fost discutat in biroul comitetului de partid din combinat și in consiliul oamenilor muncii. S-au imputat sumele plătite ilegal pe cele două zile.Răspunsul nu precizează de ce scrisoarea a fost rezolvată cu mult peste termenul legal și numai după ce redacția a făcut revenire.• Comitetul municipal Petroșani al P.C.R.: Pentru comportarea sa necorespunzătoare, An- dronic Văgăun a fost schimbat din funcția de șef al unității comerciale „Ardealul".

Gheorqhe 
PÎRVAN
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe vicepreședintele 
Republicii Democratice Sudan

MESAJE DE FELICITARE

(Urmare din pag. I)Au (ost de față Hasan Abdin, secretar cu problemele externe al Uniunii Socialiste Sudaneze, Mohamed Osman Mohamed EI Awad, ambasadorul Sudanului la București.Oaspetele a înmînat președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Sudanului, Gaafar Mohammed Nimeiri, un mesaj plin de căldură — expresie a relațiilor de stimă, prietenie și încredere dintre cei doi șefi de stat — in care îi sint transmise un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate, fericire și succes, de progres continuu și prosperitate poporului român.Mulțumind în mod călduros pentru mesaj, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis, la rindul său, președintelui Gaafar Mohammed Nimeiri cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului sudanez prieten bunăstare și progres.în cadrul întrevederii s-au trecut tn revistă bunele relații româno-su- daneze. exprimîndu-se satisfacția pentru evoluția ascendentă a raporturilor de prietenie și conlucrare dintre România și Sudan, dintre Partidul. Comunist Român și Uniunea Socialistă Sudaneză. dintre organizațiile obștești din cele două țări, în spiritul acordurilor și înțelegerilor stabilite cu ocazia întîlnirilor și convorbirilor dintre șefii celor două state. A fost exprimată dorința de a amplifica și extinde raporturile de colabo

rare româno-sudaneze, atît pe plan bilateral, cit și pe arena internațională. in folosul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii între națiuni.De ambele părți s-a evidențiat necesitatea impulsionării schimburilor comerciale, a cooperării în producție, de a se da noi dimensiuni raporturilor economice dintre cele două țări, în concordantă cu nivelul și calitatea relațiilor de prietenie care s-au statornicit si se dezvoltă între cele două popoare si partide.în acest cadru s-a relevat importanta lucrărilor celor două comisii mixte in stabilirea unor noi căi și mijloace de colaborare si cooperare fructuoasă între România si Sudan, precum si rolul care revine acestor comisii în evidențierea de noi domenii de colaborare.Au fost abordate, totodată, unele probleme ale situației politice internaționale. relevîndu-se. in acest cadru. necesitatea intensificării eforturilor pentru statornicirea unor relații interstatale noi. pentru lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice Internationale, pentru impulsionarea procesului de destindere. înțelegere si colaborare intre națiuni, pentru soluționarea problemelor litigioase dintre state pe calea tratativelor pașnice. în acest context s-a subliniat că o pace trainică și justă în Orientul Mijlociu poate fi înfăptuită numai prin adoptarea unei soluții globale, realizată pe calea po

litică. pașnică, a tratativelor, care să ducă la retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la soluționarea problemei poporului palestinian prin recunoașterea dreptului său la autodeterminare — inclusiv la constituirea unui stat propriu independent, la asigurarea independentei și integrității tuturor statelor din zonă. S-a relevat. de asemenea, utilitatea organizării unei reuniuni, la Geneva sau in altă parte. în problemele Orientului Mijlociu, la care să participe toate părțile interesate, inclusiv reprezentanți ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei, sub egida sau cu prezenta activă a O.N.U.. și care să ducă la soluționarea globală a conflictului din zonă.în cursul întrevederii a fost subliniată importanta infăptuirii unui sistem real de securitate si cooperare în Europa, intensificării eforturilor in vederea consolidării si întăririi păcii și colaborării internaționale, realizării unor măsuri concrete de dezarmare, și in special de dezarmare nucleară.Totodată a fost exprimată hotărîrea celor două state de a sprijini lupta popoarelor africane pentru apărarea și întărirea independentei lor naționale si a fost reafirmată solidaritatea cu mișcările de eliberare din Rhodesia si Namibia, cu populația de culoare din Africa de. Sud.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi statului național unitar român, am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre, în numele meu, precum și al poporului și Guvernului Republicii Democratice Sudan, cele mai călduroase felicitări.Folosesc acest fericit prilej pentru a vă transmite, de asemenea, cele mai bune urări dumneavoastră personal, de continuă fericire și progres poporului român.

GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm fost foarte mișcat de urările pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le adreseze cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a independenței noastre naționale.In numele poporului mauritanez, al Comitetului Militar pentru Redresare Națională, al guvernului său și al meu personal, doresc să vă transmit mulțumirile mele sincere.Vă adresez, la rîndul meu, cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, de progres și prosperitate guvernului și poporului român.Cu cea mai Înaltă considerație,

Colonel MOUSTAPHA OULD MOHAMED SALEK
Președintele Comitetului Militar 

de Redresare Națională, 
Președintele Guvernului 

Republicii Islamice Mauritania

Trimisul președintelui S.U.A. 
face o vizită in RomâniaPreședintele S.U.A.. Jimmy Carter, a însărcinat pe Michael Blumenthal, ministrul de finanțe al S.U.A. — care se află in misiune in Europa — să viziteze România in zilele de 8 și 9 decembrie, la invitația guvernului român, ca trimis al președintelui

'S.U.A. Aceasta se înscrie în cadrul consultărilor continue asupra problemelor bilaterale si problemelor internaționale dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Jimmy Carter, inițiate cu prilejul vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu in S.U.A. in aprilie anul curent.
Cronica zileiJoi după-amiază a sosit la București Manuel Azcarate, membru, al Comisiei permanente a Comitetului Executiv al C.C. al Partidului Comunist din Spania.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîmpțnat de Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- zela Vass. membru al C.C. al P.C.R. ’ A fost de față Jose Carlos Gonzales-Campo Dal-Re, ambasadorul Spaniei la București.

★în perioada 1—7 decembrie a.c.. o delegație a Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Kotde^rfoudusă-.de . Jose Araujo, membru al Comitetului Executiv de luptă, secretar executiv, a efectuat o vizită de prietenie in țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R. Oaspeții au avut întilniri la Consiliul Central al U.G.S.R., Consiliul Național al Femeilor, C.C. al

U.T.C., Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și învă- țămîntului, precum și la Liga română de prietenie cu popoarele din Africa și Asia. De asemenea, au fost vizitate unele obiective de interes economic, istoric și. social-cultural.
★La Muzeul de artă din Cluj- Napoca a avut loc, joi la amiază, vernisajul expoziției graficiânului norvegian Rolf Nesch. Organizată în- cadrul schimburilor culturale dintre România și Norvegia, expoziția reunește. 50 de lucrați realitate de artist in. pepipada 1932~a;l,p75. Au asistat reprezentanți ai organelor locale de stat, oameni de cultură și artă, un numeros public. Cu acest prilej, au rostit alocuțiuni Per Borgen, ministru însărcinat cu afaceri al Norvegiei la București, și Alexandra Rus, directoarea Muzeului de artă clujean.

Cu prilejul 
sărbătoririi Zilei 

naționale 
a R. S. F. Iugoslaviaîn cadrul manifestărilor prilejuite de 'sărbătorirea Zilei naționale a R.S.F. Iugoslavia, joi, la Clubul întreprinderii „Unio" din Satu Mare a avut loc o adunare festivă, la care au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, muncitori, maiștri, ingineri din întreprindere, reprezentanți ai altor unități economice sătmărene. Au fost prezenți membri ai Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București.Despre semnificația evenimentului sărbătorit au vorbit Niculina Becea, secretar al Comitetului municipal Satu Mare al P.C.R., vicepreședinte al consiliului popular municipal, și Trifun Nikolici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, care au relevat succesele obținute in construcția socialismului de către popoarele R.S.F. Iugoslavia, precum și- bunele relații existente între Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român, dintre R.S.F. Iugoslavia și Republica Socialistă România. Vorbitorii au subliniat că evoluția ascendentă a colaborării pe multiple planuri dintre Cele două țări -vecine și prietene este o expresii grăitoare a întîlnirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Iosip Broz Tito.în încheiere a fost prezentat un spectacol cultural-artistic, susținut de către formațiile de amatori din întreprindere. (Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
A• Sportiva româncă Teodora Un- gureanu a obținut o frumoasă victorie in cadrul competiției internaționale de gimnastică de la Londra, ocupînd primul loc, în clasamentul individual compus, la egalitate cu gimnasta sovietică Elena Gurina. Primele două clasate au realizat cite 38.25 puncte, fiind urmate de Tatiana Arjanikova (U.R.S.S.) — 38 puncte.© în turneul internațional masculin de handbal de la £abrze, echipa Politehnica Timișoara a învins cu scorul de 26—23 (13—14) formațiamaghiară Munkacs Pecs.• în campionatul republican feminin de șah de la Mediaș, după 10

runde și disputarea partidelor întrerupte, se menține lideră Dana Nuțu (cu 8 puncte) urmată de Elisabeta Polihroniade — (7,5 puncte) și Margareta Teodorescu — (7 puncte).• în cadrul concursului internațional de patinaj viteză de la Budapesta. la care participă sportivi și sportive din Polonia, România și Ungaria, patinatoarea româncă Agnes Rus a terminat Învingătoare în două probe : 500 m — 48”58/100 și 1 000 m —. 1’40”53/100.în proba masculină de 500 m, victoria a revenit sportivului român Vasile Coroș, cu timpul de 40”76/100.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 decembrie. în țară : Vreme 
rece, geroasă, noaptea și dimineața, 
mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea . ninsori 
slabe, izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperatura . în ușoară 
creștere. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 17 și minus 7 grade, iar 
maximele între minus 7 și plus 1 grad. 
Local, ceață cu depunere de chiciură, 
în București : Vreme rece, geroasă, 
noaptea și dimineața. Cerul va fi va
riabil. Condiții favorabile ninsorii 
slabe. Temperatura ușor variabilă. 
Ceață slabă.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Gaițele (premieră)
— 19,30, (saia Atelier) : Fata din 
Andros (spectacol amînat din 
28 XI) — 19.
• Filarmonica ,,George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : HAROLD FAR- 
BERMAN (S.U.A.). Solist : AN
DRAS SCHIFF (R.P. UNGARA)
— 20.
• Opera Română : Seară vieneză
— 19.
Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 

landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19.30. (sala Grădina 
Icoanei) : Tineri căsătoriți caută 
cameră — 19,30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
O Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Timon din Atena — 19,30;
(sala Studio) : Craii de curtea 
veche — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Omul care a văzut moartea — 
19.30. (sala Majestic) : Descăpățâ
narea — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria): 
Omul care aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul ..Ion Vasilescu" : Sen
timente — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Raosodia 
română44 : Bucuroși de oaspeți î
— 19.30.

• Teatrul .,Ion Creangă" : Pino
cchio — 17.30.
• Circul București : Invitație la 
circ — 19,30.
• Teatrul ..Țăndărică" (la Ecran- 
club, șos. Grozăvești) : Punguța, 
cu doi bani — 10.

cinema
• Ecaterina Teodoroiu : PATRIA
— 15; 17,30; 20, CAPITOL — 15;
17,30; 20, FAVORIT — 15; 17,30;
20.
• Toți sau nici unul ! VICTORIA
— 15; 17,30; 20.
• Cascadorii : BUCUREȘTI —
15,45; 18; 20,15, . LUCEAFĂRUL — 
15,15; 17.45; 20.
• Principiul dominoului : ARTA
— 15,30; 18; 20.15.
• Acțiunea „Arsenal4* : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20.
• Ghinionistul : CENTRAL — 15;
17,30; 20. /
Profetul, aurul și ardelenii : 

BUCEGI — 15; 17,30; 20.
• Capcana din munți : AURORA
— 15.30; 18; 20.15.
• Pace pe cîmpii (în cadrul „Zi
lelor filmului belgian") j CINEMA 
STUDIO — 15; 17.30; 20.
• Jucăria : BUZEȘTI — 15,15: 
17,30; 20.
a Ușa periculoasă de la balcon: 
COSMOS — 15.30; 17,45; 20.

• o Mateiaș gîscarul — 15, Camera 
cu fereastra spre mare — 17,45; 
20 : DOINA.

• Revanșa : DACIA — 15,15; 17,30; 
20.
a Orașul fantomă : COTROCENI
— 15; 17,30; 20, MIORIȚA — 15,30; 
17.45; 20,15.
• Dueliștii : FESTIVAL — 15;
17,30; 20, SCALA — 15; 17,30; 20.
• înainte de tăcere : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
a Animalul : EFORIE — 15: 17,30; 
20.
• Albinele sălbatice : FEROVIAR
— 15; 17,30; 20, MODERN — 15;
17,30; 20, MELODIA — 15.45; 18;
20,15.
• Cele 400 de lovituri — 11,45, De
aici în eternitate — 14, O scrisoare 
pierdută — 16,15; 18,30, Vera
Cruz — 20,30 : CINEMATECA.
a împușcături sub clar de lună : 
VOLGA — 15; 17,30; 20.
• Al treilea jurămint : TOMIS
— 15; 18,30.
• Șoimul : VIITORUL — 15,30;
17,45; 20.15.
a Rătăcire : FLACARA — 15.45;
18; 20,15.
• Circiuma de pe strada Piatniț- 
kaia : MUNCA - 15; 17.30; 20.
• Aurul lui Mackenna : EXCEL
SIOR — 16; 19, FLAMURA — 16;
19, GLORIA — 16; 19,15.
a Hop !... și apare maimuța : FE
RENTARI — 15; 17; 19.30.
• M-ați confundat : GIULEȘTI
— 15,30; 17,45; 20.15.
• Cianura... și picătura de ploaie: 
FLOREASCA — 15; 17,30; 20.
• Jezebel : GRIVITA — 15,15;
17,45; 20,15.
• Acel blestemat tren blindat : 
LIRA — 15,30; 18; 20.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCea de-a 60-a aniversare de la constituirea statului național unitar român îmi oferă plăcutul prilej de a adresa Execelenței Voastre cele mai vii și cordiale felicitări.în numele poporului și guvernului ivorian, precum și in numele meu adresez urări fierbinți pentru fericirea Excelenței Voastre și pentru prosperitatea poporului român.Urez, totodată, ca legăturile de prietenie și cooperare care unesc țările noastre să fie tot mai strinse, în interesul reciproc al celor două popoare.Cu cea mai înaltă considerațiune.

FELIX HOUPHOUET BOIGNY
Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia evenimentului istoric, a 60-a aniversare a unirii Transilvaniei cu România, formîndu-se astfel statul național unitar român, permiieți-mi să vă transmit felicitări din partea partidului meu și a poporului luptător Zimbabwe. Ne bucurăm, Împreună cu dumneavoastră, de aniversarea acestei zile, fiind conștienți de marea sa semnificație in asigurarea unei baze teritoriale și populare, precum și asigurarea condițiilor pentru obținerea unității largi a poporului român în realizarea obiectivelor social-economice în conformitate cu programele succesive de dezvoltare.Realizarea unității reliefează in cel mai Înalt grad spiritul revoluționar al poporului român, care continuă să se afirme de sine stătător, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, a Partidului Comunist Român.Fie ca solidaritatea între cele două partide revoluționare și cele două brave popoare ale noastre să continue să se inspire din cuceririle lor, din dorințele și obiectivele lor comune.
R. G. MUGABE

Președinte al Z.A.N.U.
și copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe,Permiteți-mi să vă transmit, în numele Comitetului Central al Partidului Progresului și Socialismului, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român, caldele mele felicitări, precum și urările mele cele rrjai sincere de progres și prosperitate pentru tara dumneavoastră.Unirea Transilvaniei cu patria-mamă și formarea statului național unitar român constituie un eveniment de importanță capitală pentru destinele poporului dumneavoastră, mareînd intrarea României intr-o nouă etapă a evoluției sale istorice. Realizarea acestui vis secular al tuturor românilor este urmarea logică a luptei pe care a dus-o de-a lungul istoriei sale pentru apărarea ființei naționale, a suveranității și independenței, pentru emanciparea social-economică.Astăzi, țara dumneavoastră prezintă un bogat bilanț de realizări, îndeosebi cele obținute după eliberarea în 1944 de sub dictatura militaro- fascistă.Grație conducerii Partidului Comunist Român și a dumneavoastră personal, România s-a angajat pe calea dezvoltării socialiste, a unor profunde reforme și transformări în folosul poporului, a promovării unei politici externe active de cooperare cu țările socialiste frățești, cu toate țările lumii, indiferent de sistemul lor social. Nu există nici o îndoială în ceea ce privește contribuția pe care o aduce România lă soluționarea problemelor internaționale complexe pe baza coexistenței -pașnice, neamestecului în treburile interne ale altor popoare.Bunele relații care există între cele două țări ale noastre, Maroc și România, și între cele două partide, Partidul Progresului și Socialismului și Partidul Comunist Român, nu pot decît să bucure pe toți revoluționarii care se dedică întăririi în continuare a legăturilor de cooperare și solidaritate antiimperialistă, pe baza deplinei egalități în drepturi. La această fericită a 60-a aniversare a formării statului național unitar român, vă dorim realizarea de noi progrese pentru țara și poporul dumneavoastră.Vă rog să primiți, stimate tovarășe, îmbrățișarea mea frățească.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Progresului și Socialismului, 

Secretar general
ALI YATA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului'Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la formarea statului național unitar român, am jrnarea plăcere să vă transmit dumneavoastră și poporului român prieten urările’ noastre cele mai bune de pace, prosperitate și noi succese în dezvoltarea liberă a țării dumneavoastră.Acest jubileu glorios îmi oferă prilejul să-mi exprim, incă o dată, convingerea, scumpe tovarășe președinte, că raporturile excelente existente între partidele noastre se vor dezvolta și mai mult, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Vă rog să acceptați, dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, asigurarea respectului și afecțiunii noastre celei mai sincere.
Ing. ASSEM KANSOU

Secretar general
al Partidului Baas Arab Socialist din Liban

Tovarășului președinte NICOLAE CEAUȘESCUUniunea Socialistă a Forțelor Populare din Maroc se alătură poporului român lâ celebrarea celei de-a 60-a aniversări de la formarea statului național unitar român. Unirea Transilvaniei cu patria-mamă este un eveniment istoric de o importanță decisivă în istoria poporului român. Această unire a constituit o mare victorie a poporului român pentru unitatea sa teritorială, victorie care a deschis calea poporului român spre o eră de progres.Delegația U.S.F.P., cu ocazia ultimei sale vizite în frumoasa dumneavoastră țară, a putut constata realizările obținute în toate domeniile de activitate, grație luptei poporului român, sub conducerea înțeleaptă' și dinamică a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu.Popoarele român și marocan întrețin relații frățești și fructuoase, pe care noi dorim să le vedem dezvoltindu-se și aprofundindu-se.Sintem fericiți pentru relațiile bilaterale frățești care există între partidele noastre, experiența poporului dumneavoastră în edificarea unei societăți socialiste și pașnice constituind un exemplu pentru militanții noștri și pentru forțele progresului din țara noastră.Trăiască cea de-a 60-a aniversare a formării statului național unitar român !Trăiască președintele Nicolae Ceaușescu !
Pentru Uniunea Socialistă 

a Forțelor Populare din Maroc, 
Primul secretar al partidului,

A BOUABID

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să exprim cele mai calde mulțumiri pentru amabilul mesaj pe care Excelența Voastră mi l-a adresat cu ocazia alegerii mele ca președinte al Republicii Federative a Braziliei.Cu cea mai inaltă considerație,

JOAO BAPTISTA DE FIGUEIREDO
Președintele ales 

al Republicii Federative a Braziliei

R. P. CHINEZĂ:

Industria - nervul vital 
al modernizăriiModernizare. Cuvîntui-deviză aflat astăzi pe buzele întregului popor chinez. Oriunde ne-am aflat în China populară, în mari metropole sau în minuscule cătune dintre munți, oricare a fost subiectul pe care 1-ain abordat cu prieteni chinezi, invariabil ei ne-au vorbit cu ardoare de imperativul acut al modernizării. O stare de spirit lesne de înțeles : Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Chinez a stabilit drept obiectiv fundamental al următoarelor două decenii transformarea Chinei populare dintr-o țară in curs de dezvoltare într-o tară socialistă avansată și puternică, avind drept puncte esențiale de șprijin în această vertiginoasă ascensiune pe calea progresului cele patru modernizări : a industriei, a agriculturii, a științei și tehnologiei, a apărării naționale.Prin natura condiționărilor obiective ale desfășurării producției materiale. în centrul întregului proces de modernizare se află industria ; absolut normal, pentru că ea constituie, în același timp, stimulatorul și receptorul principal al modernizării tuturor celorlalte domenii esențiale ale vieții economico-sociale. Tocmai acest considerent a impus ca printre cele dinții documente care traduc în viață linia politică stabilită de Congresul al Xl-lea al partidului să se numere „Hotărîrea, în 30 de punctă*1 adoptată'de C.C. al P.C. Chinez — sintfeză cuprinzătoare a experienței dobîndite în dezvoltarea industriei in cei 28 de ani ai puterii populare și, în același timp, un autentic „sfetnic" al factorilor de decizie din economie pentru îmbunătățirea radicală a conducerii întreprinderilor industriale, in vederea obținerii unor rezultate mai mari, mai rapide, a unei eficiența economice superioare.Modernizarea industriei este Înțeleasă ca un proces complex, polari- zind mai multe direcții esențiale de acțiune : concentrarea și specializarea producției întreprinderilor ; creșterea nivelului lor tehnic, concomitent cu ridicarea pregătirii profesionale a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor ; sporirea accelerată a productivității muncii și ridicarea gradului de rentabilitate a producției ; întărirea autonomiei economico-financia- re a unităților productive. Apare limpede că modernizarea industriei are în vedere înfăptuirea unor adînci reforme, atit pe plan tehnic, cît si în materie de gestiune și organizare.Cu o impresionantă rapiditate se acționează pretutindeni pentru ca indicațiile partidului să capete neîn- tîrziat viață. La Șanhai, cel mai mare centru industrial al Chinei.-am fost informați că, încă din luna august a.c., și-au început aici activitatea o serie de cursuri în domeniul științei și tehnologiei, care cuprind sute de specialiști în metalurgie, construcții de mașini, chimie și petrochimie, industria textilă, precum și pe directorii principalelor întreprinderi din aceste ramuri.Demn de remarcat este faptul că modernizarea industriei este înțeleasă nu atît ca o acumulare cantitativă masivă de tehnică nouă în ramurile și unitățile existente, cit mai ales ca o necesitate a realizării unui mare salt calitativ, prin remodelarea profundă a structurilor actuale ale economiei

Însemnări de călătorie

naționale, in sensul dezvoltării impetuoase a ramurilor și subramurilor de vîrf ale progresului tehnic contemporan : electronica și electrotehnica. tehnica de calcul, construcțiile de mașini, utilaje și echipamente tehnologice complexe, mecanica fină, chimia și petrochimia, energetica, metalurgia etc 120 de mari obiective in aceste domenii, alături de numeroase altele mici sau mijlocii-, vor fi terminate sau începute pînă la sfîrși- tu( anului 1985. Și tot de pe acum se fac intense pregătiri pentru abordarea a numeroase alte proiecte, de proporții fără precedent în China populară.Efortul propriu al poporului chinez constituie elementul hotărîtor în înfăptuirea acestui grandios program de modernizare. Milioane și milioane de brațe și minți creatoare sint angajate în acest „al doilea mare marș“, cum este supranumită adeseori aici acțiunea de modernizare. Acest uriaș efort al națiunii chineze este conceput în viziunea unei folosiri mai intense a cuceririlor revoluției științifi- co-tehnice contemporane. „Avem datoria să asimilăm rapid tot ceea ce este valoros în străinătate" — am reținut din discuția purtată cu Gen Țo-pin, adjunct al ministrului comerțului exterior. Un confrate chinez exprima cit se poate de sugesțiv această idee cind amintea concepția premierului Ciu En-lai în privința importului : in primul rînd învață să minuiești tehnica importată ; în al doilea rînd, uti- lizeaz-o cu eficiență cit mai mare : în al treilea rind, analizeaz-o temeinic pentru a-i afla punctele tari și părțile slabe și apoi perfecționeaz-o !O sugestivă imagine a ceea ce înseamnă azi modernizarea industriei chineze ne-a prilejuit-o vizita la Complexul petrochimic din apropierea Șanhaiului. Pe circa 66 de ha, în cea mai mare parte recuperate din apele mării, funcționează 18 instalații complexe — nouă provenite din import și nouă produse în tară — reunite în șase mari fabrici. Tot aici sint amplasate numeroase instalații auxiliare și de servire. Alte două fabrici urmează să fie ridicate în același perimetru în- diguit. Deopotrivă impresionează aici gradul înalt de „ocupare" a terenului, nivelul tehnic âl instalațiilor, ca și ordinea de farmacie ce domnește pretutindeni.Deși nu au trecut nici doi ani de la intrarea în probe tehnologice a instalațiilor, o parte dintre ele și-au amortizat deja costurile, tocmai ca urmare a bunei lor funcționări, a temeinicei preocupări ce există pentru ridicarea calificării cadrelor. Facultățile de chimie și industrie ușoară din Șanhai au deschise aici filiale în care sint perfecționați muncitorii, tehnicienii și inginerii combinatului.Vizita in această modernă cetate a petrochimiei chineze ne-a întărit convingerea că aspirația poporului chinez spre o industrie modernă, de înaltă tehnicitate, constituie nu numai o stare de spirit, ci mai ales un neslăbit efort colectiv, de zi cu zi, a sute de milioane de oameni harnici, modești și deosebit de capabili.
Ioan ERHAN

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari re

gizori". „Zădărnicia orgoliului". 
Regia : Howard Hawks și William 
Wyler

11.30 Telex
17,05 Emisiune în limba germană
19,00 Rezultatele tragerii Loto
19,05 Invățămint — educație
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Prim-plan : Anton' Gîrbacea. ingi

ner la grupul de șantiere „Energo- 
montaj" Banat — Timișoara

20,15 Film artistic : „Două dioptrii de

prezbitism". Producție a studiou
rilor bulgare. Premieră TV

21,45 O artă pe măsura timpului nostru 
(III)

22.15 Telejurnal.

PROGRAMUL 2

17,00 Selecțluni din emisiunea „Album 
duminical"

17.55 Blocnotes — informații utilitare
18.15 Dicționar cinematografic : Franck 

Capra
19,05 Ansamblul „Maramureșul44 din 

Baia Mare
19,30 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Radar pionieresc
20,05 Capodopere ale muzicii universale
20.50 România socialistă — Idealuri îm

plinite 1918—1978
21.20 Telex
21,25 Muzica în imagini

® UNESCO-EDITOR. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație. Știință și Cultură este, fără îndoială, una din organizațiile internaționale cu cea mai bogată activitate editorială. Cu cele aproape o mie de publicații ale sale, ea a devenit un „editor" la scară mondială. UNESCO publică trei feluri de lucrări : cele de referință (indexuri tematice, bibliografii), lucrări destinate specialiștilor, precum și lucrări destinate marelui public Ultimele, cele mai adesea traduceri, sint tipărite in colaborare cu diferite edituri comerciale. Intre lucrările de referință. unele sint veritabile monumente de cultură ; „Educația in lume", celebrul Index Trans- lationum (bibliografia anuală a traducerilor realizate în întreaga

lume). Atlasul geologic al lumii, „Rasismul în fata științei" și altele.
• VREMEA PE GLOB.Cea mai amplă misiune meteorologică. cu participarea a- proape a tuturor statelor lumii, a' fost inaugurată recent, sub egida Organizației Meteorologice Mondiale. Ește vorba de supravegherea. timp de un an. a suprafeței mărilor și a atmosferei terestre, cu scopul de a înțelege maj bine diferite fenomene și de a îmbunătăți previziunile. La experiență sint antrenate 9 200 de stații terestre, 6 nave meteorologice fixe. 9 sateliți artificiali. 400 de geamanduri. 300 de baloane-sondă. In plus, echipajele a 8 000 de nave vor transmite din diverse- puncte ale mărilor și oceanelor informații

despre vreme. Toate datele vor fi centralizate la Moscova și Washington, unde vor fi prelucrate de două ordinatoare gigant. ceea ce va permite transmiterea instantanee la toate serviciile meteorologice a informațiilor obținute. Se consideră că. în urma acestui experiment, din anul 1980 vremea va putea fi prevăzută pentru o perioadă de 10 zile.
• FITOTRONUL LA 

LUCRU. La Institutul unional de selecție genetică din Odesa a fost inaugurată o statie de climă artificială. In serele și camerele climatizate, selecționerii pot lucra tot timpul anului, fitotronul asigurînd la comandă o mare varietate de condiții meteorologice : ger de —30 de

grade, căldură caniculară, umiditate, vint. O instalație specială furnizează ceață. Datorită condițiilor favorabile create, în camerele climatizate se obțin 3—4 recolte pe an. In institut a luat ființă, de asemenea, o bancă de gehe. Ea se îmbogățește necontenit.cu semințe din cele mai noi soiuri de plante create în alte țări. Aceste semințe sint semănate, recoltate, studiate și păstrate ca material de bază pentru activitatea de selecție din institut.
• BĂTĂLIA CONTRA 

LĂCUSTELOR. Pustiitoarea

invazie a lăcustelor nu va putea fi oprită în Africa cel puțin încă un an. chiar dacă ar fi luate maximum de măsuri posibile de combatere. La această concluzie a ajuns recent o comisie de experti ai F.A.O. în ciuda utilizării, în 1978, a peste 2 400 tone de insecticide în 10 din țările afectate, voracele insecte înaintează implacabil, invazia, lor luînd proporțiile unei catastrofe naturale. Pornite din zona Mării Roșii, roiurile compacte s-au întins in sud-vestul Asiei și apoi de-a latul continentului african, pînă aproape de coasta vestică a acestuia. Cele mai afectate re

giuni sint Sudanul, Cornul Africii și țărmul Mării Roșii.
• RAVAGIILE DO

PINGULUI IN LUMEA 
CICLISMULUI PROFESI
ONIST. Cunoscutul campion francez de ciclism Bernard Thevenet. de două ori cîș- tigător al Turului Franței, cea mai importantă competiție ci- clistă mondială-, a făcut o declarație senzațională, care se constituie intr-un puternic act, de acuzare împotriva practicilor dopingului în lumea sportului profesionist. „Am fost dopat cu cortizon și de aceea starea sănătății mele s-a deteriorat intr-un asemenea grad incit nu mai pot urca pe bicicletă" — a arătat el. Avind ca efect, pe mo

ment, sporirea randamentului competitional (prin faptul că determină creșterea cantității de adrenalină din organism), administrarea necontrolată de cortizon are. după un Oarecare timp, grave repercusiuni : perturbarea funcționării glandelor suprarenale, tulburări cardiovasculare și psihice, edeme, diminuarea masei musculare, diabet, ulcere, în așa fel îneît un campion sportiv se poate transforma în scurtă vreme într-o ruină fizică. Nu numai Thevenet. ci și alți campioni cunoscuți. printre care belgianul Eddy Merckx, considerat ca cel mai bun ciclist al tuturor timpurilor și care astăzi, de asemenea, se află într-o stare fizică precară, au fost victime ale administrării abuzive

de cortizon și alte stimulente dăunătoare*. în total, intre 1974— 1977 au decedat, ca urmare a dopingului, nu mai puțin de 17 cicliști.
® POPULAȚIA MON

DIALĂ IN SCĂDERE ? Pentru prima dată de la sfîrși- tul celui de-al doilea război mondial, rata de creștere a populației globului a scăzut sub 2 la sută. Potrivit statisticilor americane. în cursul ultimului deceniu ea a fost de 1,9 la sută și de numai 1,7 la sută la finele acestui deceniu. Această modificare surprinzătoare riscă să schimbe previziunile potrivit cărora populația mondială va trece de 6 miliarde în anul 2000.
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REFERENDUMUL DIN SPANIA

Vot masiv in favoarea 
noii Constituții

Masayoshi Ohira— 
desemnat premier 

al Japoniei

1 încheierea sesiunii Comisiei mixte 
româno-peruane pentru dezvoltarea relațiilor

Ședința Comitetului miniștrilor apărării ai statelor 
participante la Iratatul de la Varșovia

MADRID 7 (Agerpres). — La Madrid au fost date publicității rezultatele oficioase definitive in legătură cu referendumul popular asupra noii Constituții spaniole. Din totalul celor 26 835 720 de persoane înscrise pe liste s-au prezentat în fața urnelor 17 977 111, ceea ce înseamnă 67,66 procente. Dintre acestea, 15 782 639 de persoane au Votat în favoarea noii legi fundamentale spaniole, 1 423 184 persoane au votat împotrivă. Rezultă că 87,79 la sută din votanți au spus ,.da“ noii Constituții, in timp ce 7.91 la sută s-au pronunțat impotriva acesteia.Rezultatele oficiale ale referendumului popular vor fi cunoscute la 21 decembrie.Ministrul de interne ai Spaniei, Rodolfo Martin Villa, a declarat joi că procentul de abțineri (32.33 la sută.

la nivel național), înregistrat în cursul referendumului asupra Constituției, corespunde previziunilor guvernului.Referindu-se la abținerile de la vot consemnate in Țara Bascilor, ministrul a oferit trei explicații : mai întîi, .abținerea cu caracter tehnic, de ordinul a 20 la sută, care este comună tuturor referendumurilor ; apoi, a fost vorba de abținerea politică, preconizată de mai multe forțe politice. dintre care cea mai importantă a fost Partidul naționalist basc ; în sfîrșit, al treilea motiv a fost starea de tensiune creată de terorismul organizației ETA.Ministrul spaniol de interne a menționat că un importanț procent de abțineri s-a înregistrat și în Galicia.

TOKIO 7 (Agerpres). — Parlamentul Japoniei l-a ales joi pe Masayoshi Ohira, noul președinte al Partidului Liberal-Democrat, in funcția de premier. în favoarea lui Ohira au fost exprimate 254 voturi din 491. Prin a- ceastă alegere se pune capăt unei scurte, dar unice crize politice provocată de disensiunile dintre diversele fracțiuni ale Partidului Liberal- Democrat.La scurt timp după alegerea sa de către Dietă in funcția de prim-minis- tru al Japoniei. Masayoshi Ohira a anunțat, joi, componenta guvernului său. în funcția de ministru de externe a fost reținut Sunao Sonoda. care a condus diplomația niponă în cadrul cabinetului lui Takeo Fukuda. Un purtător de cuvînt a precizat că aceasta are drept scop asigurarea continuității in politica externă a Japoniei.

economiceLIMA 7 (Agerpres). — La Lima s-au încheiat lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte româno-peruane pentru dezvoltarea relațiilor economice bilaterale. Șeful delegației române. loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, si Jorge du Bois Gervasi. ministrul peruan al industriei, comerțului și integrării, au semnat documentul final al actualei sesiuni și Protocolul schimburilor de mărfuri pe perioada 1979—1985. Apreciind cu satisfacție creșterea de circa trei ori a nivelului schimburilor co-

bilateralemerciale. ca urmare a măsurilor convenite. sesiunea a stabilit măsuri pentru intensificarea schimburilor reciproce pe termen lung in domeniul industriei construcțiilor de mașini, loan Avram a avut convorbiri de lucru cu miniștrii peruani ai industriei. comerțului și integrării, energiei și minelor, economiei si finanțelor. transporturilor și comunicațiilor, precum si cu președintele Institutului national al planificării, părțile stabilind noi acțiuni de cooperare economică bilaterală.

BERLIN 7 (Agerpres). — în perioada 4—7 decembrie 1978. în capitala Republicii Democrate Germane, orașul Berlin, a avut loc ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La lucrările ședinței au participat miniștrii apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia, co- mandantul-șef al Forțelor Armate Unite și șeful Statului Major al Forțelor Armate Unite. Din partea Republicii Socialiste România a participat general-colonel Ion Coman. ministrul apărării naționale. Ședința a fost prezidată de ministrul apărării

naționale al Republicii Democrate Germane, general de armată Heinz Hoffmann.Comitetul a examinat unele probleme privind starea și activitatea curentă a Forțelor Armate Unite și a adoptat hotăriri corespunzătoare.Ședința s-a desfășurat intr-o atmosferă prietenească, in spirit de înțelegere reciprocă.
★Participants la ședință au fost primiți joi de tovarășul Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, președintele Consiliului Apărării Naționale al R.D.G.

Plenara C.C. al P. C. Italian
• Convocarea celui de-al XV-lea congres al partidului pentru 
20—25 martie 1979 • Aprobarea proiectului Tezelor în vederea 

congresuluiROMA 7 (Agerpres)v — La Roma s-au încheiat lucrările plenarei Comitetului Central al P.C. Italian, la care au fost examinate proiectul Tezelor pentru viitorul congres al partidului și principalele direcții ale activității comuniștilor italieni in e- tapa actuală. Comuniștii italieni au discutat probleme ale întăririi unității forțelor democratice din tară.în raportul prezentat la plenară,’ Giorgio Amendola, membru al Direcțiunii P.C.I., a făcut o analiză a situației politice din Italia, arătind

că guvernul nu s-a dovedit capabil să soluționeze problemele ce se ridică în legătură cu reorganizarea și reînnoirea economiei italiene. Ca urmare a împotrivirii manifestate de forte ostile oricăror schimbări pozitive. a declarat raportorul, nu a fost înfăptuit programul convenit între partidele care sprijină guvernul.Plenara a hotărit să convoace cel de-al XV-lea congres al P.C.I. pentru 20—25 martie 1979, la Roma, și a aprobat proiectul Tezelor in vederea congresului.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Premierul Mustafa Khalil, despre o apropiată intîlnire 
egipteano-israeliană • Declarațiile președintelui S.U.A., 

Jimmy CarterCAIRO 7 (Agerpres). — Premierul egiptean Mustafa Khalil a anunțat că așteaptă să se întilnească in cu- rind „undeva în Europa** cu ministrul israelian de externe. Moshe Dayan, și cu ministrul apărării, Ezer Weiz- man. El a precizat că intc-o convorbire telefonică avută cu Weizman au căzut de acord ca intilnirea să aibă loc in cursul actualului turneu prin Europa al premierului egiptean.Pe de altă parte, Oussana El Baz, subsecretar de stat egiptean la Ministerul de .Externe al Egiptului, a declarat agenției M.E.N. că întrevederea ar putea avea loc la Londra sau Bonn.

al președintelui Carter în Orientul Mijlociu, si-a încheiat vizita la Riad, în cadrul actualului său turneu in zonă. El a avut convorbiri cu regele saudit Khalid si cu alte. oficialități cu care a examinat ultimele evoluții intervenite în situația din Orientul Mijlociu — informează agenția M.E.N.De la Riad. Robert Byrd a plecat spre Damasc, unde urmează să aibă convorbiri cu președintele Siriei. Hafez Al-Assad.

Program de schimburi 
româno-american 

in domeniile 

învățamîntului și culturii
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Joi, la Washington, a avut loc sem
narea programului de aplicare, pe 
anii 1975^-1980, a Acordului dintre 
Guvernul Republicii Socialiste Roma
nia și Guvernul Statelor Unite ate 
America de cooperare și schimburi 
in domeniile invățămintului, culturii, 
științei, tehnologiei și in alte domenii.

Programul prevede dezvoltarea re
lațiilor și schimburilor reciproce în 
domeniile culturii, artei, invățămin
tului, științei, tehnologiei, presei și 
radioteleviziunii, precum și schimburi 
intre organizațiile de tineret, asociații 
profesionale, sportive ale celor două 
țări.

Programul a fost semnat din partea 
română de Corneliu Bogdan, director 
in Ministerul Afacerilor Externe, iar 
din partea americană de către John 
Reinhardt, directorul Agenției de 
Informații a S.U.A. (U.S.I.A.).

La semnare au participat ambasa
dorul României la .Washington, Nico- 
lae Ionescu, precum și reprezentanți 
ai Departamentului de Stat, ai Fun
dației naționale de științe, ai altor 
instituții americane participante la 
schimburile cultural-științifice dintre 
cele două țări.

agențiile de presă transmit
Convorbiri iugoslavo-e- 

tiopiono. La Bel§rad au început, joi, convorbirile dintre președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și locotenent-colonel Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu și prer ședințele Consiliului de Miniștri ale Etiopiei Socialiste, care se află în vizită oficială de prietenie în Iugoslavia. După cum relatează agenția Taniug, in cadrul convorbirilor au fost discutate aspecte ale dezvoltării relațiilor bilaterale și o serie de probleme internaționale.
or- tă- fi- in-

Valorificarea potențialu
lui turistic al țărilor balca
nice. 7,a ®oBa s-au deschis lucrările celei de-a Xl-a Conferințe a ganismelor oficiale de turism din rile balcanice. Pe ordinea de zi gurează analiza posibilităților detensificare a' schimburilor turistice și de încurajare a circulației turistice din alte țări spre zona balcanică. Sînt discutate măsuri pentru marcarea anului turistic 1979 ca acțiune de mai bună punere în valoare a frumuseților și potențialului turistic din țările balcanice. Din partea țării noastre participă o delegație condusă de Ilie Voicu, prim-adjunct al ministrului turismului și sportului,

derurgiști. Cu toate acestea, sindicatul de ramură „I. G. Metall" a subliniat că-și va păstra poziția și că va apăra revendicările propuse.
Recensămînt general în 

Polonia. La 7 decembrie, în Polonia a început recensămintul general al populației, Datele ce se vor obține prip recensămînt vor permite elaborarea direcțiilor principale ale dezvoltării social-economice a Poloniei pe anii 1981—1985.
Rezultatele alegerilor din 

Brazilia. în capitala Braziliei s-a anunțat oficial că partidul de guver- nămint, „Alianța Renovatoare Națională" (Arena) a ciștigat alegerile legislative de la 15 noiembrie. Purtătorul de cuvînt al Președinției republicii, col. Ruben Ludwig, a menționat că Arena a obținut in cadrul scrutinului 15 bănci senatoriale și 231 locuri in Camera Deputaților, ceea ce ii asigură majoritatea in parlament.

curs de dezvoltare, consacrată țărilor africane de limbă franceză, informează agenția A.N.S.A. în cadrul acestei întîlniri, vor fi proiectate mai multe filme africane in perioada 8—13 ianuarie în două orașe italiene. Paralel se Va desfășura un congres pe tema „dezvoltarea relațiilor dintre țările in curs de dezvoltare și țările industrializate occidentale in sectorul audio-vizual".

aspecte legate de situația din Africa australă, de lupta mișcărilor de eliberare națională din sudul continentului. Următoarea etapă a turneului lui Gaafar El Nimeiri va fi Lusaka, unde va avea convorbiri cu președintele Zambiei, Kenneth Kaunda.

Turneul președintelui Su- 
dnnului. Șeful statului sudanez, Gaafar El Nimeiri, președintele în exercițiu al Organizației Unității A- fricane, a conferit la Dar Es Salaam cu președintele țării-gazdă, Julius Nyerere. Au fost abordate probleme privind conflictul de Uganda și Tanzania, graniță dintre precum și alte

Capriciile vremii
ATENA 7 (Agerpres). — Zeci de 

sate din Grecia, in special din re
giunea Tracta, sint izolate din 
cauza căderilor abundente de zăpa
dă, al cărei strat a atins pe alocuri 
circa doi metri. Înrăutățirea stări’ 
vremii a provocat serioase 
traficului aerian, feroviar, 
maritim in intreaga țară, 
cea mai mare parte a 
avioanelor companiei 
Airways" au fost anulate, 
zonei maritime s-au abătut 
puternice, iar la Nevrokopi. 
Florina, spre granița greco-iugoslavă, 
s-a înregistrat in noaptea de miercuri 
spre joi o temperatură de minus 1? 
grade Celsius.

perturbăn 
rutier și 

Miercuri, 
zborurilor 
„Olympic 

Asupra 
vinturr 

lingă

WASHINGTON 7 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Jimmy Carter, a apreciat joi. in cadrul unei convorbiri cu ziariști acreditați la Casa Albă, că aminarea semnării unui a- cord de pace egipteano-israelian, după data de 17 decembrie, cum s-a preconizat, după cum se știe, in acor- durile-cadru de la Camp David, ar putea constitui „o problemă foarte serioasă". Totodată, el a precizat că stabilirea de noi așezări israeliene pe malul occidental al Iordahului constituie o violare a acordurilor de la Camp David. Potrivit agenției U.P.I., președintele Carter a menționat că, în acordurile de lă Camp David, în interpretarea sa există un moratoriu asupra stabilirii de noi așezări pe malul vestic al Iordanului și în zona Gaza.RIAD 7 (Agerpres). — Senatorul american Robert Byrd, trimis special

FARSA ELECTORALĂ DIN NAMIBIA 

„O sfidare adusă opiniei publice 
internaționale"■ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — Secretariatul Organizației Unității Africane (O.U.A.) a dat publicității un comunicat în care cere Consiliului de Securitate să adopte fără întirziere sancțiuni economice obligatorii împotriva R.S.A., care, după cum s-a a- nunțat. a organizat o așa-zisă consultare electorală în Namibia, în scopul de a perpetua dominația regimului de la Pretoria asupra Africii de Sud- Vest. Această acțiune a Republicii Africa de Sud, subliniază comunicatul, reprezintă „o sfidare adusă opiniei publice internaționale, precum si rezoluțiilor Națiunilor Unite". Organizația Unității Africane reafirmă că '„orice alegeri in Namibia trebuie să

se desfășoare sub auspiciile Națiunilor Unite și cu participarea deplină a întregii populații namibiene, inclusiv Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)".NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — Alți șase membri ai Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) au fost arestați de autoritățile rasiste sud-africane. de astă dată în localitatea Katatura — s-a anunțat la Națiunile Unite. Aceste arestări, care se adaugă altora din zilele precedente, au drept scop șă descurajeze acțiunile S.W.A.P.O. in lupta sa dreaptă pentru independența Namibiei.

Apel al premierului ira
nian. La Telleran a avut loc o sesiune publică a Senatului iranian, desfășurată în prezența primului ministru. generalul Gholam Reza Azhari. După cum informează agenția Pars, cu acest prilej iranian a lansat un păturilor populației, chemindu-le depună eforturi unității Iranului tuației în țară.

Contacte polono-iugo- 
SlUVe. Stane Dolanț, secretarul Prezidiului C.C. al U.C.I., aflat în vizită in R.P. Polonă la invitația C.C. al P.M.U.P., a avut convorbiri legate de problemele colaborării intre P.M.U.P. și U.C.I. S-a făcut, de asemenea. un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale. A fost exprimată dorința ambelor părți de cooperare in direcția consolidării păcii in Europa și in întreaga lume.

Ce se ascundea în spatele 
unei secte fanatice

• Milioane de dolari adunate de un impostor prin exploata
rea credulității adepților săi. • „Sinuciderea" de la Jonestown 

a fost un masacru monstruos

premierul apel tuturor să pentru salvgardarea și normalizarea si-
siderurgicilorSindicatul side-Greva 

vest-germani. rurgiștilor difi R.F.G. a acceptat propunerea ca Friedhelm Farthmann, ministrul muncii în landul Renania de Nord — Westfalia, să medieze în conflictul cu patronatul pentru a găsi o soluție mișcării revendicative a muncitorilor din acest sector. Greva cuprinde in prezent peste 37 000 muncitori din siderurgie care cer îmbunătățirea condițiilor de viată și muncă." Patronatul a răspuns acestor revendicări concediind 50 000 de si-

Noul guvernator general 
al Canadei. Re§ina snsabeta a II-a a Marii Britanii a aprobat numirea lui Edward Richard Schreyer, fost prim-ministru al provinciei.canadiene Manitoba, în funcția de guvernator general al Canadei, s-a anunțat, joi, la Palatul Buckingham. Se precizează că numirea a fost făcută la recomandarea primului ministru al Canadei. Pierre Elliott Trudeau, care a fost primit, în cursul aceleiași zile, la Palatul Buckingham.

Reuniune U.N.I.C.E.F. 
consacrată cinematografiei 
unor țări africane, comitetul pentru problemele culturale ale U.N.I.C.E.F. a organizat prima întil- nire cu cinematografia țărilor in

WASHINGTON 7 
(Agerpres). — Patru 
dintre membrii supra
viețuitori ai conduce
rii sectei mistice au
tointitulate „Templul 
poporului" au înaintat 
Curții Supreme din 
California o cerere 
prin care solicită des
ființarea i 
fanatice, 
tragediei 
town, in 
petiție se 
atit din punct de ve
dere practic, cit și mo
ral este imposibil ca 
secta să-și poată con
tinua existența, după 
„sinuciderea" colecti
vă a celor 914 adepți.

Demersul survine 
dezvăluirilor făcute in 
S.U.A., potrivit căro
ra așa-zisa sinucidere 
colectivă a fost in rea
litate un masacru 
monstruos imaginat și 
realizat cu singe rece 
de Jim Jones, care s-a

acestei secte 
ca urmare a 
de la Jones- 
Guyana. tn 

• apreciază că

autoproclamat „reve
rend" și conducător al 
sectei. Majoritatea „si
nucigașilor" au fost 
constrinși să bea otra
vă, iar cei care n-au 
putut fi determinați 
s-o facă au fost im- 
pușcați de gărzile lui 
Jones. De 
că ferma de 
town fusese 
mată intr-o 
tabără militară.
odată, Jim Jones, care 
era bolnav psihic, s-a 
dovedit a fi nu numai 
un escroc sentimental, 
ci 'și un profitor, ce a 
exploatat cu abilitate 
credulitatea adepților 
săi, insușindu-și cea 
mai mare parte din 
fondurile sectei, rezul
tate din „chete", vin- 
zarea bunurilor perso
nale ale adepților și 
din veniturile fermei 
de la Jonestown. Mark 
Lane, unul din avoca- 
ții lui Jim Jones, a

menționat 
la Jones- 

transfor- 
verltabilă 

Tot-

declarat că acesta de
ținea o avere estimată 
la 10—15 milioane de 
dolari, dintre care a- 
proximativ 10 milioane 
de dolari depuși in 
conturi secrete la bănci 
elvețiene. In seiful 
său de la Jonestown, 
Jim Jones păstra trei 
milioane de dolari in 
numerar șl 500 000 do
lari in aur și dia
mante. In sfîrșit, de la 
Georgetown se anunță 
că guvernul Guyanei a 
hotărit dizolvarea sec
tei. „Templul poporu
lui" pe intreg terito
riul țării, tar Comisia 
pentru relații externe 
a Camerei Reprezen
tanților a S.U.A. a 
hotărit deschiderea u- 
nei anchete 
tragedia de 
town. S-a 
asemenea, 
anchetei și 
tor secte
din străinătate.

privind 
la. Jones- 
cerut. de 
extinderea 
asupra al- 
americane

PACEA, DEZARMAREA, COLABORAREA 
-IMPERATIVE ALE DEZVOLTĂRII CONTEMPORANE, 

ASPIRAȚII VITALE ALE TUTUROR POPOARELOR

« ROLUL POPOARELOR - ROL HOTĂRÎTOR
în realizarea dezarmării și dezvoltarea pașnică a omenirii

„Avem convingerea că stă în puterea popoarelor, a 
forțelor progresiste ca, acționînd unite, să împiedice un 
nou război mondial, să asigure o pace trainică atit în 
Europa, cit și în întreaga lume. Aceasta impune, desigur, 
unirea și conlucrarea lot mai strinsă a popoarelor, pentru 
înlăturarea factorilor care împiedică destinderea".

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Expunerea la sesiunea solemnă cu prilejul împlinirii a șase decenii 

de la făurirea statului național unitar român)

Tn înfruntarea mondială 
dintre cele două tendințe, 
preponderența aparține 
forțelor înaintate. Din marea bogăție de idei, teze, concluzii ce se pot desprinde din analiza științifică, profund realistă, a problemelor fundamentale ale contemporaneității. cuprinsă in expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la sesiunea solemnă cu prilejul împlinirii a șase decenii de la făurirea statului național unitar român — ca și in cuvintările rostite in aceste zile la plenara Comitetului Central, la întîlnirile cu reprezentanți ai tuturor categoriilor de oameni ai muncii — se evidențiază in mod deosebit postulatul că afirmarea și consolidarea cursului spre destindere, pace și dezarmare în lumea întreagă, ca posibilitate absolut reală și. în același timp, ca necesitate arzătoare a dezvoltării omenirii, ca unica alternativă a unei conflagrații pustiitoare. ridică sarcini și răspunderi sporite în fața tuturor popoarelor, impune intensificarea continuă a luptei maselor populare, întărirea solidarității, unității și coeziunii lor.Examinarea aprofundată a întregii desfășurări a vieții internaționale, '•întărirea atentă a raportului mondial de forțe pun în evidență că. in situația complicată și complexă existentă, caracterizată prin înfruntarea dintre cele două tendințe diametral opuse de pe arena mondială. pe de o parte afirmarea tot mai puternică a voinței popoarelor de a se dezvolta liber și a conlucra in condiții de deplină egalitate. intr-un climat de înțelegere și securitate, iar pe de altă parte accentuarea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste de forță și dictat, de reîmpărțire a lumii in sfere de influență și dominație, preponderența aparține, fără putință de indo- 

ială, noului, forțelor care se pronunță pentru linia păcii, independenței, destinderii. Tocmai pentru că forțele păcii sînt în ascensiune nu poate ii considerat ca iminent pericolul unui război, nu se poate cituși de puțin aprecia ca inevitabilă o confruntare militară mondială. Dimpotrivă. profundele mutații care au loc în lume, creșterea, continuă a ponderii forțelor care se pronunță pentru rezolvarea într-un mod nou a problemelor vieții internaționale — atestă că există condițiile obiective pentru preîntimpinarea unui război, pentru asigurarea unui curs nou pe arena mondială, in conformitate cu interesele și aspirațiile tuturor națiunilor.Subliniind ferm acest lucru, partidul nostru a arătat și_arată, totodată, că noul curs este incă fragil, are încă un caracter reversibil — dar că stă în puterea popoarelor să-l consolideze, să-i imprime ireversibilitatea dorită de întreaga omenire. Este adevărat că forțele cele mai retrograde, cercurile ultrareactionare nu au renunțat incă la politica lor de dominație. Această situație si-a găsit expresia in agravarea unor contradicții, in tendințe de amestec in treburile altor state, in izbucnirea unui șir de conflicte locale, cu deosebire pe continentul african. Pe aceeași linie s-a inscris și. hotârirea țărilor N.A.T.O. de a intensifica, pentru următorul deceniu, cheltuielile de înarmare — hotârire puternic dezaprobată de partidul și statul nostru, inclusiv cu prilejul recentei consfătuiri a statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Dar oare nu este posibil să se mobilizeze popoarele impotriva unei asemenea orientări, unei noi escaladări a inarmărilor ? Experiența arată că in perioada postbelică au existat situații și mai complicate. Cine nu-și amintește de vremurile de tristă amintire ale „războiului rece", cind orizontul politic era întunecat de nori amenințători, cînd 

cercurile N.A.T.O. promovau o politică de ostilitate impotriva țărilor* socialiste. cînd ele încercau să instituie o veritabilă blocadă economică
exprimă încrederea in• Convingerea în posibilitatea conviețuirii pașnice 

forța maselor ca făuritoare ale istoriei.
• încetarea cursei înarmărilor, o problemă care privește direct pe fiecare lo

cuitor al planetei.
• Pentru o diplomație deschisă, în văzul și cu știința opiniei publice mondiale.
• Imperativul unor acțiuni politice tot mai combative, mai energice, strîns 

unite ale tuturor popoarelor.

împotriva acestora, in timp ce relațiile politice erau „înghețate", cind suspiciunile, animozitățile, neîncrederea constituiau caracteristicile dominante ale vieții internaționale. Or. tocmai ca urmare a acțiunii popoarelor. această situație a putut fi depășită ; voința lor și nu negocierile de culise au avut rolul ho- tăritor în această privință. Normalizarea treptată a relațiilor intre diferite state ale lumii cu orin- duiri sociale deosebite ; traducerea in fapt a ideii, considerată de multe cercuri la început ca utopică, a Conferinței general-europene : afirmarea tot mai largă a spiritului tratativelor ca unică modalitate de soluționare a problemelor deschise . Însuși faptul că omenirea nu a mai cunoscut tragedia unei conflagrații mondiale de peste trei decenii — cea mai îndelungată perioadă de liniște din acest secol — toate aceste fapte istorice petrecute sub ochii noștri demonstrează in mod pregnant capacitatea popoarelor de a impune o politică de conviețuire pașnică și conlucrare egală in drepturi intre toate națiunile.

Istoria nu face daruri.Nu există nici un element care să ne facă să ne indoim de această capacitate și in actualele împrejurări. Desigur, succesul luptei popoarelor pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru destindere, dezarmare, pace, nu poate veni de la sine, ca rezultat al unui proces spontan, în virtutea simplei existențe a forțelor amintite. Istoria, așa după cum sună un cunoscut aforism, nu face daruri. Dimpotrivă, realitățile arată că ori de cite ori nu a existat o suficientă mobilizare a forțelor sociale cele mai largi, ori de cite ori s-a manifestat o lipsă de încredere în capacitatea popoarelor de a-și face auzit cuvintul și a-și impune voința, cauza păcii, destinderii și înțelegerii a avut de suferit ; dacă la reuniunea de la Belgrad a statelor participante 

la Conferința general-europeană, de pildă, s-au înregistrat rezultate nesatisfăcătoare, această situație s-a datorat și unei insuficiente mobilizări a popoarelor.Iată de ce; in concepția partidului nostru, astăzi, mai mult ca ori- cind, este nevoie de acțiunea politică tot mai combativă și mai viguroasă, de participarea tot mai activă. de solidaritatea si unitatea tot mai strinse a tuturor popoarelor, a maselor celor mai largi, pe steagul de luptă' al cărora dezarmarea trebuie să devină obiectivul principal.
„De ce uitaîi că-n voi 

e număr și putere ?" Fărâ o asemenea mobilizare a popoarelor nu vor putea fi realizate progrese hotăfîtoare in oprirea cursei inarmărilor, problemă stringentă care privește pe fijecare din cei patru miliarde de locuitori ai planetei, in înfăptuirea unei autentice securități. Să ne amintim, de pildă, de uriașele acțiuni. de acum un sfert de veac, impotriva celor ce vinturau ideeă folo

sirii bombei atomice în Coreea. Cu două decenii și jumătate in urmă arsenalele atomice erau incă reduse, puterea dispozitivelor respective se măsura incă in kilotone. Oare astăzi, cînd depozitele nucleare au căpătat dimensiuni gigantice, cînd forța de distrugere a unui singur sistem racheto-nuclear poate depăși cu mult pe cea a tuturor bombelor atomice existente la vremea respectivă, asemenea acțiuni nu sint mai necesare, nu se impun mai mult ca oricind? Forța atomului este, intr-adevăr, uriașă, dar și mai puternică poate fi forța convergentă a popoarelor.Popoarele trebuie să devină și mai conștiente de această forță pe. care o reprezintă. „De ce uitați că-n voi e 
număr și putere ?“, spunea atit de frumos poetul. Popoarele trebuie a.ju- 

tate să vadă limpede lucrurile, in conștiința lor trebuie cultivate tot mai ferm vigilența și combativitatea, față de tot ceea ce poate frîna dezvoltarea evenimentelor spre destindere, poate periclita pacea.
Vremurile tratativelor în 

spatele ușilor capitonate 
aparțin trecutului. Desisur. consolidarea păcii, întărirea securității sînt teluri a căror infăptuire implică eforturi susținute din partea tuturor statelor, indiferent de orin- duire, mărime sau potențial, necesită aportul tuturor guvernelor, tn a- celași timp, devine din ce în ce mai evident faptul că au trecut timpurile cind popoarele, națiunile, puteau ii considerate simpli pioni pe o tablă de șah. cind problemele internaționale erau dezbătute și „rezolvate" în spatele ușilor capitonate, impunin- du-se ca soluții rezultatul tratativelor „de cabinet"; tocmai o asemenea politică, bazată pe înțelegeri de culise, departe de văzul și auzul popoarelor, a împiedicat să se ma

nifeste acțiunea popoarelor, a creăt terenul propice izbucnirii. în ultimă instanță, a celor două războaie mondiale.încă din 1917, Lenin arăta că este necesar să „se desființeze cu desă- virșire diplomația secretă, asigurin- du-.se ca toate tratativele să se ducă deschis, in fața popoarelor. Intr-adevăr. astăzi mai mult ca oricind. se impune ca dezbaterile pe plan internațional, deciziile și concluziile acestor dezbateri să se producă cu participarea și cu știința popoarelor și, bineînțeles, in interesul lor — ca o condiție esențială, ca o chezășie sigură a realismului și eficienței soluțiilor adoptate. Pe de altă parte, se evidențiază ca un imperativ de prim ordin, ca o răspundere de frunte a conducătorilor politici, respectarea voinței și intereselor propriilor popoare, ale tuturor popoarelor lumii. Sper că oamenii politici, șefii de state și guverne — declara ieri tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul .primirii medaliei de aur ,.Norbert Wiener" — vor asculta mai mult de dorințele popoarelor lor, ca și de dorințele întregii omeniei și vor renunța să se întreacă in cursa inarmărilor. Să ne intrecem in dezvoltarea economiei, științei, in colaborarea pentru asigurarea bunăstării și civilizației pe planeta noastră!Pentru asemenea politică nouă, democratică. deschisă, s-a pronunțat întotdeauna România socialistă, o aștfel de politică desfășoară partidpl și statul nostru pe arena mondială, considerind că popoarele au dreptul să cunoască intreaga activitate a guvernelor. tot ceea ce se întreprinde, în numele lor, pe planul politicii internaționale. In felul acesta, ele vor înțelege necesitatea de a-și uni eforturile pentru a soluționa, prin propriile forțe, problemele nodale ale vieții internaționale.
Progresele pe calea 

dezarmării depind de mobi
lizarea tot mai intensă a 
maselor celor mai largi. Este convingerea fermă a partidului nostru, reafirmată cu vigoare de tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvintările sale din ultimele zile. ‘ că pe această cale, prin mobilizarea largă a maselor, a popoarelor, vor putea fi realizate progrese hotăritoare in întărirea- securității, adepții politicii de forță se vor găsi tot mai izolați, se va opri competiția înarmărilor, se va putea avansa treptat, dar ferm și continuu. 

spre obiectivul fundamental al dezarmării generale și, in primul rind, al celei nucleare. Convingerea in posibilitatea fririării cursei inarmărilor. in conviețuirea pașnică exprimă încrederea in forța popoarelor. in rolul lor de făuritoare ale istoriei.In infăptuirea acestui mare țel o deosebită importanță este chemată să aibă crearea unui puternic curent de opinie in favoarea inghețării și reducerii actualului nivel al inarmărilor și cheltuielilor militare, realizării unui echilibru la plafoane tot mai eoborite. Fără îndoială, țările socialiste — organic interesate, prin însăși natura orinduirii lor, in menținerea și consolidarea păcii — sint chemate să dea un exemplu, să vină eu inițiative concrete in acest sens. Asemenea inițiative ar trezi un ecou profund, ar exercita negreșit o puternică înrîurire. Ele ar impulsiona lupta maselor, ar face să acționeze mai energic -r- furnizîndu-le argumente concrete de sprijin — forțele cele mai'-largi___ parlamente, mișcăripacifiste, organizații politice și obștești de cele mai felurite orientări, tendințe și convingeri, ar determina exercitarea unor presiuni tot mai ferme asupra guvernelor pentru încetarea competiției inarmărilor. In ultima instanță, nici un guvern nu poate face abstracție de propria opinie publică și, pe un plan mai larg, de opinia publică mondială. Prin asemenea acțiuni susținute, viguroase, convergente. se va determina pină la urmă ca și in țările care au recurs la sporirea cheltuielilor militare să se treacă la dezescaladarea lor.Acțiunea hotărîtă a popoarelor, convergența eforturilor lor pe plan național, ca și pe scară internațională. pot opri ctirsa nefastă a inarmărilor, pot asigura soluții corespunzătoare tuturor marilor probleme ale vieții internaționale. Tocmai in virtutea acestei convingeri optimiste, profund mobilizatoare, de la înalta tribună a reuniunii consacrate unui eveniment de. răscruce din istoria milenară a patriei noastre, secretarul general al partidului a a- dresat tuturor popoarelor lumii chemarea solemnă de a face totul în vederea intensificării luptei pentru dezarmare, pentru destindere, pace și colaborare egală in drepturi intre națiuni. După cum în mod tot atit de solemn, prin glasul celui dinții bărbat al tării, poporul nostru și-a luat angajamentul de a milita și mai dirz. de a acționa ca un detașament și mai combativ în mărețe front al luptei unite a popoarelor.
Romulus CAPLESCU
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