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Cinstind momente epocale ale luptei poporului român 

pentru libertate și dreptate socială — 

revoluția de la 1848 și naționalizarea principalelor

mijloace de producție

DIN CflPITMjj
a exprimat voința întregului popor de a-și stringe și moi puternic rîndurile în jurul Part AU 

Comunist Român, de a-și consacru forțele înfăptuirii neabătute a programului de construire

o societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a României spre comunism

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
Întregul nostru popor sărbăto

rește 130 de ani de la revoluția 
burghezo-democratică din 1848, 
care a deschis era dezvoltării mo
derne a României, și trei decenii 
de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție, care a mar
cat trecerea României într-o nouă 
epocă istorică, a construcției socie
tății socialiste. (Aplauze puternice, 
urale).

Aceste momente epocale se în
scriu cu litere de aur în cronica 
luptelor îndelungate duse de po
porul nostru pentru neatârnare, 
pentru afirmarea ființei sale na
ționale, pentru progresul multila
teral al patriei, pentru construcția 
noii orânduiri sociale, pentru înflo
rirea și independența României. 
* Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).

Cu prilejul sărbătoririi acestor 
evenimente de importanță istorică, 
de la această mare adunare 
populară, vă adresez dumneavoas
tră, tuturor locuitorilor Capitalei, 
întregului nostru popor, din partea 
Comitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a guver
nului, precum și a mea personal, 
un cald salut și cele mai bune 
urări ! (Aplauze puternice, înde
lungate; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.„Ceaușescu si poporul !“).

Sărbătorirea celor două mari e- 
venimente revoluționare are loc în 
condițiile succeselor remarcabile 
obținute de oamenii muncii din 
România, fără deosebire de națio
nalitate, de întregul popor, în în
făptuirea Programului Congresu
lui al XI-lea, de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvolta

te și înaintare a țării spre comu
nism. (Aplauze și urale puternice, 
îndelungate).

Dragi tovarăși și prieteni,
Revoluția de la 1848, desfășurată 

aproape concomitent în Țara Ro
mânească, Moldova și Ardeal, a 
constituit o necesitate obiectivă a 
dezvoltării forțelor de producție, a 
descătușării energiei maselor largi 
populare — care au constituit for
ța motrice a luptelor revoluționare 
pentru lichidarea orânduirii feu
dale și trecerii la o orânduire so
cială superioară — burghezo-de
mocratică. Ea a constituit o parte 
integrantă a marilor mișcări so
ciale din acel an, desfășurate în 
cea mai mare parte a Europei, 
demonstrând strânsa legătură din
tre revoluționarii români și forțele 
revoluționare din Europa.

După cum este bine cunoscut, 
masele populare s-au ridicat în 
1848 pentru realizarea unor pro
funde transformări, care să deschi
dă calea progresului economico- 
social, îmbunătățirii condițiilor 
lor de viață, să asigure realizarea 
unității naționale, formarea na
țiunii și a statului național unitar 
— idealuri revoluționare care o- 
glindeau cerințele obiective ale 
afirmării poporului român ca un 
popor liber în rândul marii familii 
a popoarelor lumii. (Aplauze pu
ternice, urale îndelungate).

în toate cele trei principate ro
mâne, revoluționarii, masele popu
lare cereau lichidarea cu desăvâr
șire a dominației străine, respec
tarea dreptului poporului de a-și 
organiza viața corespunzător vo
inței sale. Programele mișcărilor 
revoluționare din cele trei princi
pate române demonstrează unita

tea de interese și aspirații a în
tregului popor, de a trăi într-un 
stat unitar, liber și independent. 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R.!").

Totodată, realitatea isțdrică din 
Ardeal, unde de multe secole lo
cuiesc împreună români, maghiari, 
germani și alte naționalități, pu
nea la ordinea zilei și necesitatea 
realizării deplinei egalități în drep
turi între toți cetățenii, fără de
osebire de naționalitate.

Înțelegînd bine că înfăptuirea 
năzuințelor de libertate și drepta
te socială, de unitate națională nu 
se putea realiza decît prin lupta 
comună a tuturor maselor popu
lare, fără deosebire de naționali
tate, fruntașii revoluției din 1848 — 
atît români, cît și maghiari și ger
mani — s-au pronunțat pentru în
tărirea solidarității și imitații lor în 
înfăptuirea idealurilor revoluției.

Nicolae Bălcescu, subliniind ne
cesitatea unității naționale a româ
nilor, arăta, totodată, importanța 
deosebită a colaborării între ro
mâni și unguri în lupta revoluțio
nară. „Astăzi — spunea el — ve
dem curat că același despotism ne 
copleșește pe toți românii împre
ună cu ungurii și toate popoarele 
Europei. Astăzi este învederat 
pentru tot românul cu minte și 
inimă că libertatea naționalităților 
nu poate veni de la curțile împă
rătești și din mila împilatorilor și 
a despoților, ci numai dintr-o u- 
nire strînsă între toți românii și 
dintr-o ridicare a tuturor împre
ună și în solidaritate cu popoarele 
împilate". La rândul său, revolu
ționarul român din Ardeal Avram 
Iancu se pronunța pentru întări
rea solidarității românilor și ma
ghiarilor, spunînd ; „Firea ne-a 

așezat într-o patrie ca împreună 
să asudăm cultivînd-o, împreună 
să gustăm dulceața fructelor ei“. 
Simion Bărnuțiu, în discursul ros-

14 mai 1848, afirma : „Națiu- 
nea^română dă de știre națiunilor 
conlocuitoare că voind a se consti
tui și organiza pe temei național, 
n-are cuget dușman în contra al
tor națiuni, ci cunoaște același 
drept pentru toate, voiește a-1 res
pecta cu sinceritate, cerînd respect 
împrumutat după dreptate". De a- 
semenea, în Proclamația redactată 
de Aron Pumnul se declara : „Spu
neți ungurilor, secuilor și sașilor 
că noi îi iubim ca pe frații noștri, 
cu care lecuim într-o țară. Spune- 
ți-le cu cuvîntul și le arătați cu 
fapte că noi îi iubim ; însă e drept 
ca și ei să ne iubească și să cores
pundă iubirii noastre ce o avem 
către ei. Spuneți-le să urmeze și 
dînsele aceste principii care chea
mă pe toți fiii țării să ne îmbră
țișăm și să ne sărutăm frățește 
strigînd : Trăiască frățietatea ! A- 
ceasta e frățietatea cea adevărată 
pe care e întemeiată fericirea ță
rii". (Aplauze și urale puternice).

în același spirit s-au pronunțat 
și mulți revoluționari maghiari de 
seamă, înțelegînd că realizarea as
pirațiilor de libertate și dreptate 
socială presupune o strînsă cola
borare și unitate între români și 
maghiari. Astfel, revoluționarul 
Simonffi spunea : „Românii și ma
ghiarii au neapărată trebuință de 
cea mai strînsă frăție. Numai ast
fel își vor asigura existența. Prin 
urmare, cine provoacă ură și pro
duce vărsare de sînge între aceste 
două națiuni surori este trădător 
al propriei națiuni". Iar cunoscu
tul militant Kossuth Lajos declara 

în toamna anului 1848 în paria-, 
mentul revoluționar maghiar : „în 
unirea maghiarului cu românul și 
a românului cu maghiarul stă vii
torul fericit al amândurora, iar 
dacă unul dintre ei s-ar lăsa amă
git de ideea asupririi celuilalt, ar 
însemna să se folosească de o ar
mă periculoasă pentru el însuși". 

Din păcate, mințile luminate, 
clarvăzătoare ale revoluționarilor 
români și maghiari nu au putut 
determina unirea la timp a forțe
lor revoluționare în luptă, ceea ce 
a constituit, de altfel, una din cau
zele înfrângerii revoluției de l'a 
1848 în Ardeal.

Datorită lipsei de unitate și fer
mitate a conducătorilor revoluției, 
precum și neînfăptuirii Ia timp a 
cerințelor maselor largi populare, 
care constituiau forța principală a 
revoluției, marea mișcare socială 
de la 1848 a fost înfrântă în toate 
cele trei țări române. înăbușirea 
revoluției a fost, totodată, rezul
tatul direct al intervenției militare 
a imperiilor absolutiste — țarist, 
otoman și habsburgic — care, în 
fata valului revoluționar, și-au dat 
mina, sprijinind forțele reacționare 
din cele trei principate românești 
și reprimind cu forța armelor 
revoluția burghezo-democratică.

Dar, deși înfrântă, revoluția de 
la 1848 a deschis era marilor 
schimbări revoluționare naționale 
și sociale din România, a transfor
mărilor burghezo-democratice, a 
înfăptuirii năzuințelor de secole 
ale poporului român de a trăi 
liber, de a fi stăpîn pe destinele 
sale. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).

în anii care au urmat revoluției 
de la 1848 s-a intensificat dezvol

tarea forțelor de producție capi
taliste și, în același timp, s-a afir
mat cu putere conștiința unității 
naționale — ceea ce a dus, în 1859, 
la unirea Țării Românești cu Mol
dova și crearea României. Momen
te cruciale în istoria poporului 
nostru au fost, de asemenea, 
războiul de independență din 1877 
și unirea, în mod democratic, prin 
voința maselor populare, a Tran
silvaniei și Banatului cu patria, 
în 1918. care a dus la realizarea 
statului național unitar român. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

în desfășurarea tuturor acestor 
evenimente epocale din istoria 
patriei noastre, masele populare 
au constituit întotdeauna forța 
motrice ; ele au asigurat, prin 
lupte și jertfe grele realizarea nă
zuințelor de libertate, dreptate so
cială și națională. (Aplauze și 
urale puternice: se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.!“).

Doresc să evoc, și la această 
mare adunare populară, rolul de 
seamă jucat timp de secole de ță
rănimea noastră, care a dus greul 
luptelor de eliberare socială și na
țională, pentru formarea statului 
național unitar. (Aplauze și urale 
îndelungate).

Odată cu dezvoltarea forțelor de 
producție capitaliste, cu formarea 
clasei muncitoare și afirmarea ei 
ea forță socială și politică pe arena 
națională, proletariatului i-a reve
nit misiunea istorică de a duce 
mai departe năzuințele înaintași
lor, de a înfăptui, în alianță cu 
țărănimea, idealurile de progres 
ale întregului popor. Putem spune 
acum că minunata noastră clasă 

muncitoare și-a îndeplinit și îșî 
îndeplinește cu cinste misiunea 
istorică de conducător al întregii 
națiuni pe calea progresului, liber
tății, socialismului și comunis
mului. (Aplauze și urale înde
lungate ; se scandează puternio 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Doresc, de asemenea, să evoc 
rolul important jucat de intelec
tualitatea patriei noastre, de cele
lalte forțe sociale înaintate care, 
în momente grele, s-au aflat ală
turi de popor, au participat activ 
la luptele revoluționare sociale și 
naționale. Putem spune că inte
lectualitatea noastră a făcut totul 
pentru ca poporul român să aibă 
acces liber la cuceririle științei și 
culturii înaintate, iar astăzi, în 
condițiile socialismului, ea joacă 
un rol tot mai important în afir
marea revoluției tehnico-științi- 
fice în patria .noastră. (Aplauze 
și urale îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Iată de ce putem spune acum, la 
cea de-a 130-a sărbătorire.a revo
luției din 1848, că însăși desfășu
rarea revoluției burghezo-demo
cratice, luptele ulterioare de elibe
rare națională și socială, luptele 
de clasă care au determinat marile 
schimbări revoluționare din Româ
nia sînt rezultatul participării 
unite a maselor populare, a oame
nilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, exprimînd rolul ho
tărâtor pe care poporul l-a jucat în 
făurirea propriei sale istorii, con
firmând justețea tezei materialis
mului dialectic că adevăratul fău
ritor al istoriei este poporul și nu-
(Continuare in pag. a III-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului au participat, sîmbătă 
dimineața, la marea adunare popu
lară organizară în Capitală cu pri
lejul aniversarii a 130 de ani de la 
revoluția burghezo-democratică din 
1848 și a trei decenii de la naționa
lizarea principalelor mijloace de 
producție.

încununare a manifestărilor evoca
toare desfășurate, de-a lungul mai 
multor săptămîni, pe tot cuprinsul 
patriei, această grandioasă adunare a 
constituit cei mal Înalt omagiu adus 
de națiunea noastră socialistă celor 
două evenimente memorabile : revo
luția de la 1848, care a deschis era 
dezvoltării moderne a României, și 
actul revoluționar de la 11 Iunie 
1948, care a marcat trecerea țării 
noastre într-o nouă epocă istorică — 
a construcției societății socialiste. în 
același timp, adunarea a reprezentat 
un suprem omagiu adus înaintașilor, 
tuturor revoluționarilor. maselor 
populare. întregului nostru popor 
pentru spiritul de abnegație și jertfă 
de care au dat dovadă în lupta pen
tru făurirea României moderne, 
pentru formarea statului national 
unitar si afirmarea ființei naționale, 
pentru independența, suveranitatea și 
propășirea patriei.

Aniversînd cu emoție si justificată 
mîndrie patriotică, cu satisfacția 
strălucitelor izbînzi socialiste de as
tăzi cele două evenimente. înscrise 
cu litere de aur în istoria patriei, 
poporul nostru îsi îndreaptă gindu- 
rile pline de dragoste și recunoștință 
spre gloriosul Partid Comunist Ro
mân, prin lupta și sub conducerea 
căruia și-au găsit o deplină împli
nire idealurile scumpe de libertate 
și independentă, de progres social 
ale înaintașilor, călăuzitorul încercat 
al națiunii noastre pe calea lumi
noasă a socialismului și comunis
mului.

...Impresionanta adunare populară 
are loc în Piața Republicii. Aici 
vibrează puternic. în această fru
moasă dimineață de iunie, inima în
tregii țări. Fiindcă la adunare parti
cipă practic — prin intermediul 
transmisiei directe a posturilor noas
tre de radio și televiziune — toti fiii 
patriei, ei trăind cu intensitate evo
carea celor două evenimente istorice, 
mereu vii în memoria timpului, in 
conștiința si sufletul națiunii.

Vasta piață are o înfățișare sărbă
torească.

Flamuri roșii și tricolore sînt arbo
rate pe edificiile Comitetului Central 
al partidului și Palatului Republicii. 
Ele încadrează portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. înflăcăratul pa
triot și revoluționar comunist, con
ducătorul iubit al partidului și sta
tului nostru.

Pe mari eșarfe si panouri sini 

Hora Unirii, simbol al strînsel unltâțl a poporului în |urul partidului, al secretarului sâu general, tovarâșul Nicolae Ceaușescu

«F gr f

Înscrise datele jubiliare „1848—1978“ 
și „1948—1978“, precum și urările pe 
care le adresează, din inimă. în 
aceste clipe deosebite, întregul popor: 
„Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !“. „Tră
iască și să înflorească scumpa noas
tră patrie. Republica Socialistă 
România !“.

Este ora 10. Mulțimea aflată In 
piață întîmpină cu multă căldură și 
însuflețire pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, la 
ieșirea în balconul sediului Comite
tului Central al P.C.R.

împreună cu secretarul general al 
partidului, iau parte la această en
tuziastă adunare, la această mare 
sărbătoare, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Iosif Banc. Emil Bobu, 
Cornel Burtică. Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu. Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu. Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Paul Niculescu. Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion Pă- 
tan. Dumitru Popescu. Leonte Răutu, 
Virgil Trofin, Iosif Uglar. Ilie Ver- 
deț. Ștefan Voitec. Ștefan Andrei. Ion 
Coman. Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan. Ion 
Ursu, Richard Winter, Vasile Ma
rin, Vasile Mușat, precum și 
membri de partid cu stagiu din ile
galitate. membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat si ai, guvernului, 
conducători de instituții centrâle si 
organizații de masă si obștești.

La adunare participă peste 
120 000 de oametni ai muncii din 
întreprinderile si instituțiile Capita
lei. Sînt muncitori, care au dobîndit. 
în acel istoric 11 Iunie 1948. dubla 
calitate de producători si proprietari 
ai mijloacelor de producție, sînt in
telectuali. militari, student! si elevi. 
Printre ei se află reprezentanți ai 
primului detașament de conducători 
comuniști ai economiei — cei dinții 
directori-muncitori care au asigurat, 
imediat după naționalizare, buna 
funcționare, a întreprinderilor, au con
tribuit la înfăptuirea politicii de in
dustrializare socialistă a tării.

Multi dintre cei prezenti poartă 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, steaguri roșii și tricolore, 
buchete de flori, pancarte pe care 
sint înscrise : „Trăiască Parti
dul Comunist Român. în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“. „Trăiască si 
să înflorească scumpa noastră patrie. 
Republica Socialistă România !“. 
„Trăiască poporul român, constructor 
eroic si victorios al socialismului !“. 
„Trăiască unitatea de nezdruncinat a 
întregului nostru popor în jurul 
Partidului Comunist Român, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „Trăiască unitatea si 

frăția dintre oamenii muncii români 
și cei apartinind naționalităților con
locuitoare în lupta pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea spre comunism!", 
„înfăptuim neabătut hotărârile Con
gresului al XI-lea al Partidului Co
munist Român !“. „înfăptuim neabă
tut prevederile cincinalului revolu
ției tehnico-stiinitifice !“.

Participantii la adunare aclamă în
delung pentru partid si secretarul său 
general, scandează cu înflăcărare 
„Ceaușescu—P.C.R. !“. „Ceaușescu și 
poporul !“, „Stima noastră si mîndria 
— Ceaușescu—România!". „Ceaușescu 
—România — pacea și prietenia !“, 
„Pace, pace !“. Ei dau glas simțămin- 
telor de fierbinte dragoste si pro
fundă prețuire pe care poporul nos
tru le nutrește fată de omul, revolu
ționarul. conducătorul iubit ăT’parti- 
dului si statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a cărui neobo
sită activitate sînt indisolubil legate 
istoricele realizări dobîndiite în con
strucția socialismului. în dezvoltarea 
rapidă si multilaterală a patriei, creș
terea prestigiului si a rolului Româ
niei în lume.

în aplauzele puternice ale mulțimii, 
un grup de șoimi ai patriei, pionieri 
si tineri se apropie de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de tovarășa Elena 
Ceausescu, oferindu-le buchete de ga
roafe roșii. în spmn de caldă mulțu
mire pentru condițiile minunate în 
care .trăiesc si învață-

Deasupra pieței răsună solemn 
acordurile Imnului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Deschizind adunarea, tovarășul Ion 
Dincă. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-se- 
cretar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.. primarul general al 
Capitalei, a spus :

La această mare adunare consa
crată evocării celor două momente 
epocale în lupta pentru libertatea si 
prosperitatea patriei, avem aleasa 
satisfacție să salutăm cu deosebită 
stimă si bucurie. în numele comuniș
tilor. al tuturor oamenilor muncii din 
Capitală, pe cel mai iubit si stimat 
fiu al națiunii noastre, patriot înflă
cărat. internationalist consecvent, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republici,i Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Salutăm, de asemenea, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului nostru care participă la 
această mare adunare.

Vă rog să-mi îngăduiți ca, în nu
mele tuturor participanților. să invit, 
cu cel mai adînc respect și înaltă 
stimă, să ia cuvîntul secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In aclamațiile celor de față, în en
tuziasmul și însuflețirea generală, 
ia cuvîntul tovarășul jjjCî)106

Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Ampla cuvintare a secretarului 
general al partidului, urmărită cu 
deosebită atenție, cu larg interes, cu 
deplină satisfacție și aprobare, este 
subliniată, in repetate rinduri, cu 
vii și îndelungi aplauze, cu urale 
și ovații.

La sfîrșitul cuvîntării, cei prezenți 
aclamă din nou, cu înflăcărare, mi
nute în șir, pentru partid și secre
tarul său general, pentru eroica 
noastră clasă muncitoare, pentru 
minunatul nostru popor, constructor 
al socialismului, pentru patria noas
tră liberă, demnă și înfloritoare — 
Republica Socialistă România. Se 
scandează, neîntrerupt, „Ceaușescu 
— P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul!", 
„Stima noastră și mîndria —■ 
Ceaușescu — România !“.

Sînt momente dominate de un sim- 
țămînt fierbinte, de nețărmurită dra
goste și încredere în partid — forța 
politică conducătoare a societății 
noastre — in secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care și-a închinat. cu 
devotament și nețărmurită dăruire 
comunistă, toată puterea de muncă, 
întreaga viață propășirii patriei și 
fericirii poporului român, triumfului 
cauzei socialismului și păcii în lume.

în încheierea adunării, zecile de 
mii de participanți la impresionanta 
adunare intonează „E scris pe tri
color unire".

Urmează clipe emoționante, care 
întregesc atmosfera acestei zile săr
bătorești. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea par
tidului și statului sint invitați să se 
prindă in horă — Hora Unirii, cu 
profundă rezonantă în cugetul națiu
nii. care este astăzi mai bogată in 
sensuri, ea simbolizind unitatea 
strinsă a poporului in jurul partidu
lui. al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

în această zi de glorioasă aniver
sare, oamenii muncii români, ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți — care aul luptat împreună pen
tru eliberare socială si națională și 
care, tot împreună. într-o indestruc
tibilă unitate. înalță edificiul noii o- 
rinduiri — și-au reînnoit legămintul 
de a da. prin faptele lor de muncă, 
noi străluciri momentelor nepieri
toare din istoria țării, și-au reafir
mat voința fermă de a înfăptui po
litica Internă si externă a partidului, 
hotărîrile Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R.,
mărețul Program de edificare a so
cialismului și comunismului pe pă- 
mintul patriei comune — România.

Ieri, la grandioasa adunare popula râ din Capitald Fotografie de Sandu Cristian
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)
mai poporul ! (Aplauze și urale 
îndelungate ; se scandează puter
nic „Ceaușescu și poporul !“).

Cu prilejul acestei sărbătoriri 
istorice aducem un fierbinte oma
giu înaintașilor, tuturor revoluțio
narilor, maselor populare, întregu
lui popor, pentru spiritul de abne
gație și jertfă de care au dat do
vadă în făurirea României moder
ne, în formarea statului național 
unitar și cucerirea independenței 
și suveranității naționale a patriei. 
(Aplauze și urale puternice : se 
scandează îndelung „Ceaușescu— 
P.C.R.!“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Evocînd împrejurările înfăptuirii 

statului național unitar în 1918, ca 
rezultat al voinței maselor largi 
populare, este necesar să mențio
nez, totodată, și situația internațio
nală favorabilă determinată în 
primul rînd de victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
1917, care a deschis era socialis
mului, dînd în același timp un pu
ternic imbold luptei popoarelor 
împotriva imperialismului și colo
nialismului, pentru libertate so
cială și națională, pentru o viață 
mai bună, demnă și liberă. (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!**). 
Totodată, după cum se cunoaște, 
sub loviturile popoarelor asuprite 
s-a prăbușit imperiul austro-ungar, 
iar pe ruinele lui s-au constituit 
noi state și națiuni independente.

Este cunoscut că, odată cu for
marea statului național unitar, în 
România au loc o puternică dez
voltare a forțelor de producție și, 
în același timp, creșterea avîntului 
luptelor revoluționare.

Constituirea, încă în 1893, a 
Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor, iar apoi, în 1921, a 
Partidului Comunist Român au re
prezentat momente de importanță 
istorică în organizarea politică a 
clasei muncitoare, în desfășurarea 
mișcării revoluționare din Româ
nia, asigurînd conducerea luptelor 
maselor populare, ale întregului 
popor împotriva regimului burghe- 
zo-moșieresc, pentru cucerirea pu
terii politice și trecerea la con
strucția socialismului. (Aplauze 
puternice, urale îndelungate; se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.!").

Am evocat aceste momente isto
rice deoarece ele constituie un tot 
unitar în procesul revoluționar din 
România, care a dus la crearea 
condițiilor pentru înfăptuirea actu
lui istoric de la 23 August 1944, ia 
răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste, la trecerea României pe 
calea dezvoltării democratice și 
apoi socialiste, deschizînd poporu
lui nostru calea spre o viață 
nouă, liberă și independentă. (Urale 
și aplauze puternice; se scan
dează „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu—România !**).

Dragi tovarăși și prieteni,
Așa cum am menționat de la 

început, sărbătorim acum și trei 
decenii de la actul revoluționar al 
naționalizării principalelor mijloa
ce de producție și trecerii lor in 
mîinile clasei muncitoare, ale în
tregului popor, devenit stăpîn. al 
bogățiilor naționale, al propriului 
său destin. Naționalizarea, urmare 
firească a cuceririi puterii politice 
de către clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea, intelectuali
tatea și celelalte categorii sociale, 
a creat baza materială pentru 
trecerea la obiectivul istoric al 
făuririi societății fără clase, fără 
asupritori, a societății socialiste în 
România. (Aplauze puternice, u- 
rale îndelungate; se scandează 
puternic „Ceaușescu—P.C.R.!“).

în cele trei decenii care au tre
cut de la naționalizare, forțele de 
producție au cunoscut o dezvoltar e 
impetuoasă. România s-a trans
format, dintr-o țară agrară slab 
dezvoltată, într-un stat industrial- 
âgrar, cu o industrie și o agricul
tură moderne. Producția indus
trială este astăai de 38 de ori mai 
mare decît în anii din preajma 
celui de-al doilea război mondial, 
iar producția agricolă a crescut de 
aproape 3 ori. Această dezvoltare 
se reflectă în creșterea bogăției 
naționale, a venitului național, 
care este de 12 ori mai mare decit 
în 1950. Au cunoscut un puternic 
progres învățănjîntul, știința, cul
tura și arta. S-au produs puternice 
transformări sociale, a crescut 
numărul clasei muncitoare, s-a ri
dicat gradul de civilizație și cu
noaștere ale întregului nostru 
popor.'

Ca urmare a avîntului forțelor 
de producție, a crescut continuu 
nivelul de trai material și spiritual 
aj maselor largi populare. Venitu
rile din retribuție ale personalului 
muncitor au sporit din 1950 pînă 
în 1977 de mai bine de 15 
ori, iar pînă în 1980 vor crește de 
circa 21 de ori. Veniturile obținute 
de populație din fondurile sociale 
s-au majorat in această perioadă 
de circa 18 ori, urmînd ca în 1980 
creșterea să fie de peste 23 de ori. 
Cheltuielile pentru învățămînt au 
sporit de aproape 15 ori, pentru 
sănătate de aproape 18 ori, iar 
pentru pensii de peste 35 de ori. 
în mod corespunzător, valoarea 
desfacerii de mărfuri prin comerț 
s-a ridicat de circa 14 ori. La toa
te acestea trebuie adăugată ampla 
acțiune de construcție de locuințe, 
spitale, școli, oreșe, cămine și alte 
așezăminte culturale. Realitatea 
ilustrează convingător că țelul su
prem al politicii partidului și sta
tului nostru este ridicarea bună
stării poporului. îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă 
și de trai ale tuturor oamenilor 
muncii — aceasta constituind 
esența construcției socialismului 
și comunismului ! (Urale și a- 
plauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“). 
Nu există în România oraș, comu
nă sau sat unde să nu se simtă 

pulsul uriașei opere de construc
ție economico-socială ce face ca 
întreaga patrie să fie un vast șan
tier al creației libere a oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, înfrățiți sub conducerea 
partidului nostru comunist în edi
ficarea cu succes a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea țării spre comunism. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate ; se scandează puternic 
„Ceaușescu șî poporul!“).

Este adevărat, dragi tovarăși și 
prieteni, că toate aceste minunate 
realizări nu au venit de la sine 
— cum se spune, nu au căzut din 
cer. Ele au cerut eforturi susți
nute din partea întregului nostru 
popor. Au trebuit învinse multe 
lipsuri, multe greutăți, multe gre
șeli, au trebuit îndurate multe 
privațiuni; dar eforturile făcute 
de poporul nostru au dat roa
de, România devenind un stat 
puternic, înfloritor. (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează „Sti
ma noastră și mindria, Ceaușescu— 
România!**, „Ceaușescu și po
porul !“). Patria noastră socialistă, 
comparativ cu România dinainte 
de război, este de aproape 40 de ori 
mai bogată din punct de vedere 
industrial. întregul nostru popor 
duce astăzi o viață demnă, liberă, 
își construiește în mod conștient 
propriul viitor socialist și comu
nist, acționînd, totodată, pentru 
asigurarea independenței și liber
tății, pentru pace și prietenie cu 
toate popoarele lumii. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu—România, pacea și 
prietenia !**).

Pe baza faptelor, a realizărilor 
obținute, putem afirma cu deplin 
temei că politica Partidului Comu
nist Român de industrializare so
cialistă, de dezvoltare a agricultu
rii, științei, culturii, învățămîntului 
s-a dovedit pe deplin justă. Viața 
demonstrează că în edificarea noii 
orînduiri sociale partidul nostru 
comunist știe să aplice în mod 
creator adevărurile generale și le
gitățile revoluționare la condițiile 
concrete din România, călăuzin- 
du-se neabătut, în întreaga sa acti
vitate, de concepția materialismu
lui dialectic și istoric, de socialis
mul științific, asigurînd înălțarea 
continuă a patriei pe noi culmi de 
progres șl civilizație. (Urale și 
aplauze Îndelungate ; se scandează 
îndelung „P.C.R.—P.C.R. !**).

Dragi tovarăși și prieteni,
în procesul edificării socialismu

lui am acționat cu hotărîre pentru 
perfecționarea organizării sociale, a 
planificării și conducerii societății. 
Pornind de la rolul de forță poli
tică conducătoare al partidului în 
societate, de la necesitatea întăririi 
statului ca organizator și conducă
tor al întregii activități economice 
și sociale, am acționat și acționăm 
cu toată fermitatea pentru perfec
ționarea și lărgirea continuă a de
mocrației socialiste, creînd formele 
organizatorice necesare participării 
active a maselor populare la con
ducerea tuturor sectoarelor de 
activitate. Pornim de la concepția 
că adevăratul creator al istoriei 
este poporul, că edificarea socia
lismului și comunismului nu se 
poate realiza cu succes decît în 
condițiile în care clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, între
gul popor participă activ la elabo
rarea și înfăptuirea politicii inter
ne și externe a statului, la condu
cerea societății, la făurirea con
știentă a propriului său destin li
ber, comunist. (Urale și aplauze 
puternice; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Ținînd seama de situația inter
națională actuală, acordăm, de ase
menea, toată atenția întăririi capa
cității de apărare, pregătirii forțe
lor armate, a poporului, pentru a 
fi gata oricînd să apere cuceririle 
revoluționare, libertatea, integrita
tea și independența patriei. (A- 
plauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu—România, pa
cea și prietenia !“).

Aș dori, totodată, să menționez 
cu multă mîndrie că una din ma
rile realizări ale politicii partidu
lui nostru o constituie rezolvarea 
revoluționară . a problemei națio
nale, asigurarea deplinei egalități 
în drepturi pentru toți cetățenii 
patriei, fără deosebire de naționa
litate. (Urale și aplauze puternice : 
se scandează „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu—România !“).

într-adevăr, visurile revoluționa
rilor din 1848, visurile luptătorilor 
comuniști s-au putut înfăptui nu

mai odată cu înlăturarea claselor 
exploatatoare și asumarea condu
cerii de către clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea, intelectuali
tatea și celelalte categorii sociale, 
în condițiile cînd poporul a deve
nit stăpîn pe soarta sa. Partidul și 
statul nostru asigură condițiile 
materiale și spirituale pentru în
făptuirea în viață a drepturilor 
egale ale tuturor cetățenilor. Dez
voltarea și amplasarea forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării 
creează oondiții de miincă și re
tribuție egale pentru toți oamenii 
muncii. Hotărîrile Congresului al 
XI-lea, care prevăd ca pînă în 
1980 să se realizeze în toate ju
dețele o producție industrială de 
cel puțin 10 miliarde lei, constituie 
o dovadă elocventă a asigurării 
acestor condiții materiale. în ace
lași timp, odată cu dezvoltarea 
generală a învățămîntului, științei 
și culturii, s-au asigurat învăță- 
mîntul în limba fiecărei naționa
lități, desfășurarea activității cul- 
tural-artistice, de presă și a crea
ției literare în limba proprie. Nu 
doresc să citez date și cifre, pentru 

,_ că ele sînt cunoscute. Toate acestea
constituie realizări de seamă ale 
politicii partidului și statului nos
tru în problema națională, care 
s-au pronunțat întotdeauna pentru 
deplina egalitate în drepturi între 
toți oamenii muncii, între toți ce
tățenii, fără deosebire de naționa
litate. (Aplauze și urale puternice; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Noi am pornit și pornim de la 
faptul că îndelungata conviețuire 
în diferite zone ale țării, îndeosebi 
în Ardeal, a românilor, maghiari
lor, germanilor, sîrbilor și altor 
naționalități este un rezultat al 
dezvoltării istorice, al vecinătății 
cu diferite popoare și națiuni, că 
tot ceea ce s-a realizat pe aceste 
meleaguri este rodul luptei și 
muncii comune, că numai intr-o 
deplină unitate vom asigura vic
toria comunismului în România. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu— 
P.C.R.!**). Ținînd seama de această 
realitate, precum și de învăță
mintele istoriei, facem totul pentru 
a asigura manifestarea plenară a 
fiecărei naționalități, a fiecărui 
cetățean al patriei, în spiritul 
umanismului revoluționar, ce ca
racterizează societatea noastră so
cialistă.

Nu trebuie să uităm însă nici un 
moment că întotdeauna clasele 
exploatatoare dominante, fără deo
sebire de naționalitate, forțele 
reacționare străine au încercat să 
învrăjbească oamenii muncii de 
diferite naționalități pentru a-i 
putea asupri și domina mai 
ușor. Istoria revoluționară în
scrie nenumărate lupte comune 
duse de oamenii muncii români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități împotriva asupritorilor, 
pentru dreptate națională și soci
ală. Uriașele realizări pe calea fă
uririi societății socialiste multila
teral dezvoltate sînt rodul muncii 
unite a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate. De 
aceea trebuie să păzim ca pe ochii 
din cap frăția și unitatea tuturor 
celor ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, în lupta pentru 
socialism și comunism în România. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate).

Este necesar să respingem cu 
fermitate orice manifestare de șo
vinism și naționalism, toate încer
cările cercurilor reacționare străi
ne de a denigra politica națională 
a partidului și statului nostru, con
strucția socialismului în România. 
(Aplauze și urale ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Să avem permanent în vedere 
că asigurînd condiții ca fiecare să 
poată învăța și desfășura orice ac
tivitate în limba proprie, este ne
cesar, în același timp, să vorbim 
cu toții aceeași limbă a muncii și 
luptei comune, limba revoluționară 
a materialismului dialectic și isto
ric, a socialismului științific, să 
facem totul pentru înălțarea pe 
noi culmi a patriei noastre — 
România socialistă. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !**).

Existența ,unei naționalități ro
mâne în țările vecine, ca și exis
tența naționalităților maghiară, 
germană, sîrbă și altele în țara 
noastră cere să acționăm pentru 
întărirea continuă a colaborării 
dintre popoarele și țările noastre 
Aș dori să mă refer, în acest 
context, la dezvoltarea continuă a 
colaborării și prieteniei dintre 

România șl Ungaria. Existența 
unei naționalități române în Unga
ria și a unei naționalități maghia
re în România trebuie să con
tribuie la cimentarea și mai puter
nică a prieteniei și frăției dintre 
cele două popoare vecine. îndem
nurile lansate încă de revoluțio
narii de la 1848, iar apoi de co
muniști, trebuie să fie transfor
mate în realitate de către partidele 
noastre comuniste, care au obliga
ția, în fața popoarelor lor, a cauzei 
socialismului și comunismului, să 
facă totul pentru întărirea priete
niei și colaborării celor două po
poare, mergînd în strînsă solidari
tate, împreună cu celelalte state 
socialiste, pe calea victoriei socia
lismului și comunismului. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

în același timp, doresc să subli- _ 
niez faptul că problemele naționa- ' 
■lității române din Ungaria, __Iu-"_ 
gosiavia și alte țări nu se rezolvă 
la București, ci la Budapesta, Ia 
Belgrad și în celelalte capitale ale 
țărilor respective. De asemenea, 
problemele naționalităților maghia
ră, germană, sîrbă și altele din 
România nu se rezolvă la Buda
pesta, la Berlin sau Bonn, la Bel- 
grad jșauîn aftă' parte, ci aici, la 
București, de către partidul nos- 
tru. (Aplauze puternice, urale ; so 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“). 
Declar și cu acest prilej că, în ce 
ne privește, nu vom folosi nici
odată existența de naționalități 
române pe teritoriul diferitelor 
țări pentru a ne amesteca în tre
burile altor state. Totodată, vreau 
să afirm cu toată fermitatea că nu 
vom admite nimănui să folosească 
problema naționalităților pentru a 
se amesteca în vreun fel în trebu
rile interne ale României. (Aplau
ze puternice, urale; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !**). Soluțio
narea tuturor problemelor care 
privesc viața și munca cetățenilor 
din România, indiferent de națio
nalitate, privește numai partidul 
și statul nostru, poporul nostru — 
și ele sînt și vor fi soluționate șl 
în viitor în spiritul politicii noas
tre generale de asigurare a condi
țiilor pentru manifestarea liberă a 
jjersonalității umane, pentru ridi
carea continuă a bunăstării și feri
cirii întregului nostru popor. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!**). 
Așa cum am mai menționat, con
siderăm — și facem totul — pen
tru ca între România și țările ve
cine să se dezvolte relații trainice 
de prietenie și colaborare, pe bază 
de deplină egalitate și respect reci
proc, spre binele și libertatea po
poarelor noastre, în interesul cau
zei socialismului, progresului și 
păcii în lume. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu—România !**).

r- Dragi tovarăși și prieteni,
Evocînd revoluția de la 1848 și 

actul revoluționar al naționaliză
rii mijloacelor de producție din 
1948, luptele duse pentru transfor
marea revoluționară a societății , 
și marile realizări obținute în edi
ficarea socialismului în patria 
noastră, avem datoria să facem 
totul pentru a asigura înfăptuirea 
neabătută a Programului elaborat 
de Congresul al XI-lea, a planu
lui cincinal. Trebuie să intensifi
căm eforturile pentru înfăptuirea 
tuturor prevederilor cincinalului, 
pentru afirmarea puternică a re
voluției tehnico-științifice, pentru 
realizarea hotărîrilor Plenarei Co
mitetului'')' Central din martie pri
vind perfecționarea conducerii și 
planificării economiei, trecerea la 
accentuarea autoconducerii mun
citorești și la autogestiunea unită
ților economico-sociale. Să facem 
totul pentru afirmarea noului în 
toate domeniile de activitate, pen
tru a asigura mersul ferm înainte 
al patriei noastre șî ridicarea ță
rii pe o treaptă tot mai înaltă de 
civilizație, creșterea bunăstării po
porului ! (Puternice aplauze și 
urale ; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!“).

Avem rezultate minunate pe pri
mii 2 ani și pe primele 5 luni și, 
pe această bază, putem afirma cu 
deplin temei că există garanția 
realizării în bune condiții a pla
nului cincinal, ceea ce va ridica 
patria noastră pe o nouă treaptă 
de- dezvoltare, va duce la crește
rea mai accentuată a nivelului de 
trai material și spiritual al între
gului popor, în concordantă cu ho
tărîrile Conferinței Naționale a 
partidului.

In acest scop ae impune să ac
ționăm cu toată fermitatea pentru 
creșterea eficienței activității eco
nomice, reducerea cheltuielilor 
materiale, creșterea productivității 
muncii, întărirea ordinii și disci
plinei în întreaga economie. Nu 
trebuie să uităm nici un moment 
că societatea pe care o edificăm 
este o societate a muncii libere, că 
tot ceea ce realizăm aparține po
porului, constituie baza progresu
lui general al patriei, a ridicării ei 
pe noi trepte de bunăstare și feri
cire. De aceea, trebuie să facem to
tul pentru ca fiecare la locul său 
de muncă să-și îndeplinească în 
mod exemplar îndatoririle față de 
patrie, față de viitorul el liber și 
independent. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Este necesar, totodată, să inten
sificăm și mai mult activitatea po- 
litico-educativă de formare a omu
lui nou, constructor conștient al 
socialismului, de educare a oame
nilor muncii în spiritul patriotis
mului revoluționar, al hotărîrii de 
a face totul pentru victoria socia
lismului, pentru întărirea indepen
denței și suveranității Republicii 
Socialiste România. (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează 
„Stima noastră și mindria, 
Ceaușescu—România !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Aniversăm aceste momente im

portante din istoria glorioasă a 
poporului nostru în împrejurări 
internaționale deosebite. Forțele 
progresiste, antiimperialiste, po
poarele de pretutindeni își afirmă 
cu putere voința de a pune cu de- 
săvîrșire capăt politicii imperialiste 
și neocolonialiste, de a fi stăpîne 
pe bogățiile naționale și a se dez
volta libere și independente. Toc
mai datorită acestui fapt, în viața 
internațională s-au produs și se 
produc noi și noi mutații revolu
ționare, naționale și sociale.

Este adevărat, aceste transfor
mări nu se desfășoară fără greu
tăți. Dimpotrivă, pentru a-și cuceri 
independența, pentru a-și asigura 
dezvoltarea liberă, popoarele tre
buie să ducă lupte înverșunate 
împotriva forțelor reacționare, care 
ar dori să oprească cursul progre
sist al istoriei. în viața interna
țională se manifestă încă puter
nice tendințe de menținere a ve
chilor stări de lucruri. Asistăm la 
o ascuțire a contradicțiilor dintre 
diferite state șl grupări de state, 
la intensificarea activității pentru 
menținerea sau reîmpărțirea lumii 
în zone de influență și dominație. 
Sub diferite pretexte, se încearcă 
o revenire la politica colonialistă, 
sau cel puțin la neocolonialism.

De aceea, se impune mai mult 
ca oricînd întărirea unității forțe
lor progresiste, antiimperialiste, a 
tuturor popoarelor dornice de li
bertate și pace, pentru a respinge 
toate aceste încercări, pentru a 
asigura dezvoltarea independentă 
a fiecărei națiuni, colaborarea li
beră între popoare, securitatea și 
pacea întregii lumi. (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează în
delung „Pace !“, „Pace !**).

Sîntem profund preocupați de 
înfăptuirea securității și colabo
rării în Europa și — ținînd seama 
de concentrarea uriașă a arma
mentelor și armatelor pe continen
tul nostru — de trecerea la măsuri 
de dezangajare militară, fără de 
care nu se poate vorbi de secu
ritate și colaborare în Europa, ca 
de altfel în întreaga lume. De 
aceea, vom acționa cu toate for
țele noastre pentru întărirea co
laborării cu popoarele europene, 
pentru asigurarea unei dezvoltări 
noi, pentru pace, în așa fel îneît 
fiecare națiune europeană să fie la 
adăpost, de orice agresiune, să se 
poată dezvolta liberă, independen
tă, așa cum dorește. (Aplauze pu
ternice, urale; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

în acest context, vom intensifica 
eforturile pentru dezvoltarea co
laborării bilaterale și multilaterale 
cu toate statele din Balcani, pen
tru transformarea acestei zone în
tr-o zonă a păcii și colaborării 
pașnice. (Aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Considerăm că este necesar să 
se facă totul pentru soluționarea 
cît mai rapidă, pe cale pașnică, a 
problemelor din Cipru, asigurîn- 
du-se independența și suveranita
tea acestui stat, precum și pentru 
soluționarea altor probleme dintre 
unele state din Balcani, pe calea 
tratativelor pașnice, aceasta cores- 
punzînd intereselor popoarelor res

pective, ale păcii în Balcani șl în 
Europa (Aplauze puternice).

De asemenea, se impun acțiuni 
hotărîte pentru lichidarea neîntâr
ziată a conflictului din Orientul 
Mijlociu, prin retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967 și solu
ționarea problemei palestiniene, 
inclusiv prin constituirea unui stat 
palestinian independent. Numai 
prin realizarea unei păci trainice 
și juste se poate asigura întărirea 
independenței, integrității și suve
ranității tuturor statelor din zonă.

Sîntem profund preocupați de 
situația creată în Africa. Conside
răm necesar să se acționeze cu 
cea mai mare răspundere și fer
mitate pentru împiedicarea accen
tuării unor conflicte pornin- 
du-se de la necesitatea so
luționării politice, prin tratative, 
de către țările africane înseși, a 
problemelor litigioase dintre ele, 
excluzîndu-se intervenția și ames
tecul sub orice formă al altor sta
te în treburile Africii, asigurin- 
du-se întărirea colaborării, priete
niei și solidarității popoarelor afri
cane.

Ne pronunțăm ferm pentru res
pectarea independenței și a inte
grității teritoriale a statelor afri
cane și considerăm că trebuie fă
cut totul pentru asigurarea dez- \ 
voltării libere, independente, co
respunzător voinței lor, a tuturor 
popoarelor africane. (Aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!**).

în același timp, milităm cu fer
mitate pentru lichidarea deplină a 
colonialismului, sprijinind activ 
lupta popoarelor din Namibia și 
Rhodesia, precum și a populației 
majoritare din Africa de Sud, îm
potriva politicii rasiste, de apart
heid, pentru dreptul lor sacru la 
independență, la libertate. (Aplau
ze puternice).

Una din problemele importante 
ale vieții internaționale • actuale 
este lichidarea subdezvoltării, 
moștenire a vechii politici impe
rialiste, colonialiste, care a dus la 
împărțirea lumii în țări bogate și 
țări sărace. Acționăm, în strînsă 
solidaritate cu țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu toate 
statele, în vederea făuririi noii or
dini economice internaționale, care 
să deschidă calea progresului mai 
rapid al popoarelor rămase în 
urmă, ridicării bunăstării și cola
borării pașnice a tuturor națiunilor 
lumii. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu—P.C.R.!“).

Pe baza hotărîrilor Conferinței 
Naționale, a hotărîrii Comitetului 
Central al partidului, România a 
prezentat la sesiunea specială a 
Organizației Națiunilor Unite po
ziția sa cu privire la trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, și 
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară, Sperăm că sesiunea spe
cială, care s-a transformat într-o 
puternică manifestare a voinței 
popoarelor de a opri cursa înar
mărilor pînă nu este prea târziu, 
va adopta măsuri hotărite, menite 
să deschidă calea trecerii la rea
lizarea năzuințelor vitale ale po
poarelor, a dreptului lor sacru de 
a trăi în pace. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu — pace !“).

Nu aș putea să nu exprim însă 
nedumerirea poporului nostru față 
de hotărîrile luate de N.A.T.O. 
chiar în timpul desfășurării sesiu
nii Organizației Națiunilor Unite 
pentru dezarmare, de a spori, în 
următorii 10 ani, cu 100 miliarde 
de dolari cheltuielile militare. E 
greu de înțeles rațiunea acestor 
hotărîri în condițiile cînd toate 
popoarele sînt preocupate de opri
rea neîntârziată a cursei înarmă
rilor. Considerăm că se impune 
nu sporirea cheltuielilor militare, 
ci înghețarea acestora la nivelul 
anului 1978 și trecerea, în urmă
torii ani, la reducerea cu 10—15 
la sută atât a cheltuielilor, cît și 
a armamentelor și armatelor. 
Aceasta corespunde cerințelor și 
năzuințelor tuturor națiunilor, in
clusiv a celor din N.A.T.O. (Aplau
ze și urale ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!**).

Ne exprimăm speranța că ra
țiunea, răspunderea față de pro
priile popoare, față de cauza ci
vilizației, a însăși existenței uma
nității va triumfa, determinînd 
oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, sub un control in
ternațional corespunzător, cu ga
ranția că nici un stat nu va fi vic
tima nici unei agresiuni, că fie

care națiune va putea trăi în li
bertate, suveranitate și pace. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!**).

în ce o privește. România va 
întări conlucrarea pe plan interna
țional cu toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială, în ve
derea participării la soluționarea 
problemelor complexe ale lumii de 
azi, promovării unei politici noi, 
democratice, de egalitate între na
țiuni, prin care să se asigure drep
tul fiecărui popor la dezvoltare 
liberă, corespunzător năzuințe
lor sale. (Aplauze și urale puter
nice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu—România !“).

Acționăm pentru dezvoltarea șî 
întărirea relațiilor cu țările socia
liste, pentru întărirea unității și 
colaborării lor, pentru extinderea 
colaborării cu țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele lumii, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice, participînd 
tot mai activ la diviziunea inter
națională a muncii.

în mod constant punem la baza 
relațiilor noastre internaționale 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independen
ței și suveranității, neamestecului 
în treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța — 
principii care se afirmă cu tot mai 
multă putere ca singurele pe baza 
cărora se pot asigura relații noi, 
democratice, de conlucrare, se poa
te asigura pacea în întreaga lume. 
(Aplauze puternice ; se scandează 
„Pace !“, „Pace !**).

Ne pronunțăm pentru participa
rea activă la viața internațională 
a tuturor statelor, indiferent de 
mărime, și în primul rînd a sta
telor mici și mijlocii, a statelor în 
curs de dezvoltare și nealiniate, 
precum și pentru creșterea rolului 
Organizației Națiunilor Unite, al 
altor organisme internaționale în 
soluționarea problemelor complexe 
care preocupă omenirea.

Viața demonstrează că asigu
rarea păcii și independentei po
poarelor necesită unirea eforturi
lor tuturor forțelor progresiste, 
antiimperialiste, a tuturor po
poarelor, care dispun de capacita
tea necesară pentru a impune rela
ții noi, democratice între state, 
realizarea unei lumi a păcii, mai 
drepte și mai bune pe planeta 
noastră. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
I’.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Sărbătorind implinirea a 130 de 

ani de la revoluția din 1848 și trei 
decenii de la naționalizarea mij
loacelor de producție, să ne luăm 
angajamentul solemn că nu vom 
precupeți nici un efort pentru în
făptuirea neabătută a Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea, 
pentru triumful societății socialis
te multilateral dezvoltate și al co
munismului în România ! (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Să facem legămînt că vom 
acționa într-o deplină unitate, 
sub conducerea partidului nostru 
comunist, pentru ridicarea conti
nuă a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor, pentru 
afirmarea cu putere în viată a 
principiilor eticii și echității so
cialiste, a umanismului nostru nou, 
revoluționar ! (Aplauze șî urale în
delungate ; se scandează puternic 
„Ceaușescu și poporul!**, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Să ne luăm angajamentul că 
vom acționa pentru întărirea con
tinuă a forței economice a patriei, 
a unității întregului popor în jurul 
Partidului Comunist Român — 
forța politică conducătoare a socie
tății — că vom face totul pentru 
întărirea independentei și suvera
nității patriei noastre — România 
socialistă. (Aplauze și urale înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“).

Cu încrederea fermă în forța 
creatoare a minunatului nostru po
por, vă urez dumneavoastră, tutu
ror oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, întregii na
țiuni succese tot mai mari în ridi
carea patriei pe noi culmi de pro
gres și civilizație, de bunăstare și 
fericire ! (Aplauze și urale puter
nice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !**, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Trăiască minunatul nostru popor, 
constructor al socialismului ! (A- 
plauze și’ urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).

Trăiască România socialistă, 
independentă, liberă în rîndul na
țiunilor lumii, în societatea comu
nistă ! (Aplauze și urale îndelun
gate ; se scandează puternic 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „.Ceaușescu
— România !“).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân — forța politică conducătoare 
a națiunii, garanția înaintării ferme 
și neabătute a poporului și a pa
triei noastre pe calea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a 
comunismului, a bunăstării ! (A- 
plauze și urale îndelungate; se 
scandează puternic „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

Trăiască solidaritatea și colabo
rarea tuturor forțelor progresiste, 
antiimperialiste, a țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncito
rești, unitatea tuturor popoarelor, 
în lupta pentru pace și indepen
dență ! (Aplauze și Orale îndelun
gate ; se scandează minute în șir : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“. Se intonează „Pe al 
nostru steag e scris unire**. Toți 
cei prezenți la marea adunare 
populară aclamă și ovaționează în
tr-o atmosfei-ă de puternic entu
ziasm și însuflețire patriotică pen
tru gloriosul nostru partid comu
nist, pentru Comitetul său Central, 
pentru secretarul general al parti
dului și președintele țării, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU).
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In România au triumfat deplin ----------
LIBERTATEA SI FRĂȚIADREPTATEA,

CANTATĂ
LA 1848

Bătrînul timp se clătina atunci 
subt ale Revoluției rafale : 
un tînăr timp învăpăia porunci 
pe Sena și pe Dunăre la vale.

Ce se-adunau ca păsări — 
aprig zbor — 

aici, peste-a Carpaților cunună 
și-un marș de luptă larg-dezrobitor 
îndemn era la nobila furtună.

Sub soarele cu chip îndurerat 
de veacuri nedreptăți, obijduire : 
ci, jinduind spre-un cer adevărat, 
scrîșneau cei vii și morții-n cimitire,

Și au pornit Ia luptă, cutezînd, 
mulțimile : eroii și martirii, 
acelaș pas, acelaș aspru gînd, 
cei neștiuți, ei, forța nemuririi.

Unite visuri în același steag > 
Dreptate, Libertate și Frăție 
împurpurau al Daciei meleag 
spre un rotund de vis, spre-o

Românie I

A fost un timp al marilor bărbați 
atunci în vara de avînt și pară, 
ei veșnic tineri, viu iluminați 
și mistuifi de dragostea de fără —

La Iași, la București și Ia Islaz, 
la Blaj — sfințind Cîmpia Libertății — 
a răsunat cuvîntul lor viteaz 
dînd drept la timp mulțimilor Cetății:

Bălcescu! chip de flacără și vis, 
El, înaintemergător spre zare, 
EI, ochi de patrie, mereu deschis, 
fără de timp și numai depărtare —

Deșteaptă-te Române I îndemna 
cu glas de clopot, vajnic Mureșanu : 
mulțimile vuind nălțau o stea, , 
se spăimînta-n culcușul său 

dușmanul,

Desen de Gh. Călărașu

FREAMĂT 
DE TARĂ

9

Un an... Mal mult decît atît: o vreme 
Un freamăt nu de codru, ci de țară, 
Și-un glas care-ncepu să cheme 
Știind istoria pe dinafară.
La Dunăre, acolo, lingă maluri, 
Unde-i hotar și veșnicia cîntă. 
Din trupuri se iscară valuri. 
Peste tărîna secolelor, sfîntă.
Veniră barzi ne-ngenunchiați
Ai griului, ai apelor și-ai plinii, 
Crescuți în aer tare de Carpați 
Aflîndu-și rostu-n hărnicia miinii.
La Dunăre veniră, în cîmpie 
Acasă doar copacii au rămas.
Pe buze un cuvînt: Frăție, 
Și-n timp un adevăr : Islaz.

5 9
ASTFEL AM FOST 

SI AM RĂMAS 
9

Iarba de-acasă dă în clopot știre 
ceas al treziei, cînd cu stele plouă, 
astfel, prin veac, am învățat a fire 
ai lumii noastre ca un cîmp în rouă.

Ne știm aici de la-nceputuri traiul, 
cioplim un munte și săpăm fîntini, 
creștem proverbe scăpărînd în graiul 
nouă lăsat prin singe din bătrîni.

in fapt de seară glasul scump 
de mamă 

în satul cu atîți eroi ne-adună, 
astfel am fost șl am rămas,

de-o seamă 
cu arborii cei veșnici prin furtună.

Ascult cu tîmpla nesupus fior 
dinspre Bălcescu — stăvilind 

durerea — 
ca rîurile-ntoarse-ntr-un izvor 
noi să ne strîngem numele și vrerea.

Pruncii frumoși ne-ntîmpină in prag 
și lor Ie spunem cîntecele toate 
și le-arătăm și lancea unui steag 
cu care-am scris cuvîntul libertate.

Iarba de-acasă dă la ziuă spic, 
suavi luceferi peste-nținsuri plouă — 
poemu-acesta, oameni, vi-I dedic 
primifi-1, dar, ca pe o pline nouă.

George CHIRILA

AVEM PE CER 
O STEA

Baladă pentru inima Iancului
Cîntă lancu din mormînt
Dintr-un fluier trist și sfînt
Cum nu-i altul pe pămînt 
Cam de cînd românii sînt 
Cîntă lancu din mormînt

1N SĂLILE MUZEULUI DE ARTĂ 

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

Acuarele de Turner

I
!
i

FAPTUL1I
I

Tunau de lupte Munții Apuseni 
și Avram lancu călărea — înainte 
și îl urmau românii bravi și demni, 
îl binecuvîntau cei din morminte!

Bătrînul timp se clătina atunci 
subt ale Revoluției rafale : 
un tinăr timp învăpăia porunci 
spre-un viitor cu trepte triumfale.

...Apuse vremi! Căzură împărații 
și domnii care-atunci Ioviră-n stea 
și libere, înnoitoare nații 
își nalță astăzi fruntea către ea I

O, Țara mea, tu ai acum din plin 
Dreptate, Libertate și Frăție 
și înflorești sub cerul tău destin 
și mlndră ești în lume. Românie !,

Ci, — în ochii noștri șl în singe cresc 
bărbații mari ai anului de pară, 
ei, pașoptiștii, suflet românesc, 
ei, mistuita dragostei de tară!

Voi, umbre mari, nesomnul meu 
cu voi 

și dorul meu, iubirea mea fierbinte, 
a'voastre visuri azi le creștem noi, 
purtîndu-le cu fală înainte I...

Și Dunărea se tulbură și cerul
Și soarele pe loc se-opri.
Ce nu aduce vorba, aduce fierul
Sub care cad vremi strîmbe,-mpărăfii.

Florin COSTINESCU

La Dunăre veniră, cu grăbire 
Să-nalte steag de luptă, vitejesc 
Din datorie, dar și din simțire 
Pentru ce-i viu, și cald și românesc.

Lingă cîntec, lingă țară 
Moți și moațe se coboară 
Fără cercuri și ciubară 
Numai dorul îi omoară 
Lingă cîntec, lingă țară.

Scoală, Iancule de poți 
Să auzi puii de mofi
Cum iți zic cu fluiera 
Moartea și-nvierea ta. 
Scoală, Iancule de poți

Și zic moții răspicat ; 
Iancule tu nu ne-ai dat
Nici la grof, nici la-mpărat. 
Nici Ia boierul din sat, 
Iancule tu nu ne-ai dat.

Vino, casa azi ni-e plină 
Și de prunci și de iărină 
Și pe cer avem o stea 
Ce n-o stinge nimenea 
Cit o curge Dunărea

Cîntă lancu din mormînt 
Dintr-un fluier dulce, sfînt 
Cam de cînd românii sînt 
Cîntă lancu din mormînt.

Din inițiativa conju
gată a Consiliului 
Culturii ți Educației 
Socialiste și British 
Council, publicului ro
mânesc ii sînt prezen
tate, în sălile Muzeu
lui de artă, o selecție 
a acuarelelor unuia 
din cei mai mari pic
tori englezi ai primei 
jumătăți a secolului 
trecut : Joseph Mal- 
lord William Turner. 
Aparținînd moștenirii 
Turner păstrate de 
British Museum, ele 
reprezintă desigur o 
infimă parte din cele 
peste 20 000 de acuare
le și desene pe care, 
in 1851, la moartea sa, 
artistul le lăsa statu
lui englez. Organiza
torii expoziției s-au 
orientat însă spre ilus
trarea citorva etape, 
dintre cele mai semni
ficative, ale evoluției 
artei lui Turner meni
te să ofere deschideri 
revelatoare asupra 
contribuției de excep
țională însemnătate pe 
care pictorul — unul 
din precursorii recu- 
noscuți ai impresionis
mului — a adus-o la 
dezvoltarea peisaju
lui englez.

Exegezele pe margi
nea operei lui au rele
vat în unanimitate 
faptul că, atît prin 
formație, cit și prin a- 
titudine, Turner a fost 
în primul rînd un 
acuarelist. Folosită atit 
pentru numeroase ilus
trații de cărți, cit și 
pentru a-și aminti mai 
bine detaliile unui pei
saj pe care urma să-l 
replcteze in atelier, 
acuarela i-a însoțit, 
zilnic, demersul artis
tic. A tolosit-o în- 
tr-atît îneît, pe bună 
dreptate, a fost obser
vat faptul că, puțin 
cîte puțin, .experiența 
dobindită in acest do
meniu a început să-și 
pună amprenta asupra 
picturii în ulei. Sub 
influența acuarelei, ta
blourile lui, mai ales 
spre sfîrșitul vieții, 
pun în evidență a- 
ceeași îndrăzneală a 
sugestiei ușoare, fine

și rapide, aceeași lu
minozitate, aceeași so
noritate aproape mu
zicală a limbajului. 
Peisajele executate in 
valea Tamisei, dintr-o 
barcă (asemeni lui 
Daubigny și Monel) 
sau mai tîrziu în Ita
lia, în timpul celor 
două călătorii pe care 
le-a făcut la Veneția, 
sau de la fereastra 
pensiunii sale din 
Margate, peisaje pre
zentate acum In sălile 
Muzeului de artă sint

lucrări de mici dimen
siuni. schițe care i-au 
însoțit constant popa
surile. Ele pun în evi
dență și mai mult ele
mentul anticlasfc al 
artei lui Turner, aban
donarea treptată a 
compoziției simetrice 
și tectonice in favoa
rea unei fragmentări a 
formelor pînă la cele 
mai mici detalii, a re
nunțării la stăpînlrea 
logică a imaginii in 
favoarea transmiterii 
senzației încercate in 
fața peisajului, cit 
mai intens și pur. Lu
mina este în mod evi
dent subiectul prim al 
acestor lucrări : lu
mina care imbrățișea- 
ză totu’, care unește 
totul intr-o aceeași 
tentă argintie și care 
pare a absorbi, a di
zolva totul într-o miș
care unică. Dorința 
continuă ' de a capta 
învolburarea fluidă a 
mării și cerurilor ame
nințate de furtună, 
realități ce nu pot fi 
surprinse decît prin 
momentele lor fugiti
ve și privilegiate, fac 
din Turner unul din 
premergătorii impre
sionismului, cu influ
ență certă asupra pic
turii franceze ce va 
înflori cu două de

cenii mai tîrziu. Ac- 
centuind mai mult a- 
supra acestei laturi, 
deosebit de interesan
te pentru creația pic
torului, expoziția pre
zintă însă și cîteva 
lucrări din primele pe
rioade de creație. în 
acest sens pot fi re
marcate citeva acuare
le care ilustrează in
fluențele timpurii ale 
unor peisagiști celebri 
pentru gustul romantic 
al vremii. Copiile pe 
care la începuturi le-a 
făcut după Claude 
Lorrain, Cozens, Wil
son, van de Velde și 
alții au fost subtil asi
milate de pictor. In
fluența lor s-a mani
festat mai mult in 
ordine psihologică, lm- 
punindu-i însă per
manent o corecție de 
culoare, o continuă 
încercare de interpre
tare personală. După 
douăzeci de ani, in 
care cunoscuse Italia 
doar prin nenumărate 
copii pe care le făcu
se după lucrările unor 
maeștri. Turner desco
peră, la fața locului, 
peisajul italian. Nu 
atit Roma, cît ambian
ța romantică a Vene
ției l-a impresionat 
puternic. Cîteva din 
lucrările acestei peri
oade, pe care expoziția 
ni le prezintă, pun in 
evidență o anumită 
impetuozitate, o forță 
insorită a tușei care 
comunică ansamblului 
un freamăt reținut.

Pătruns de sentimen
tul forței nebiruite a 
naturii, Turner, subli
nia Kenneth Clark, a 
atins toate țelurile ar
tistice care se contu
raseră la primii ro
mantici. Este unul din 
adevărurile pe care 
expoziția din sălile 
Muzeului de artă 11 
pune in valoare ală
turi de la fel de evi
dentul element nova
tor al acestei arte, de 
contribuția pictorului 
la dezvoltarea artisti
că a secolului său.

Marina PREUTU
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Radu CARNECI Desen de Mihu Vulcănescu George CIUDAN

PORTRETUL EROULUI LA TINEREȚE
Lui Nlcolae Bălcescu

El a trecut prin viată zîmbind frumos și tragic 
era din stirpea rară a marilor bărbați 

din ochii Iui și astăzi mai izvorăsc lumine 
ce pîlpîie de veghe-n adîncuri de Carpați 

purta cernite straie, atîta timp cit doliul 
înveșmînta de veacuri rănită țara sa 

dar în străfund de suflet avea un lac cu nuferi 
și-o lebădă de aur pe dînsul că-mi plutea 

el intră pe-nserate, la Dunăre, în țară 
sub forma unei pulberi de stele, fumegînd 

îl simt cum se depune pe ființe și pe lucruri 
în căutarea unui adevărat mormînt 

exilul lui ? un fluviu de lacrimi ce inundă

trupul captiv al celei mai vil privighetori 
dar jertfa lut înaltă dura un pod de lauri 

între trecutul aprig și-un falnic viitor 
a fost un om și, mai mult, o flacără-ntre oameni 

născută chiar din torța viteazului Mihai 
să-l închinăm dar, astăzi, un imn duios de slavă 

acestui zeu cu fruntea cit gurile de rai 
el a tăiat un secol în două, ca pe-o pline 

istoria își face din el hotar sublim 
și dacă noi, romănii, ne-am deșteptat la viață 

cuvine-se, firește, și Iui să-i mulțumim I

Comeiiu VADIM TUDOR J
------------ O ȚARĂ NOUĂ PE CULMI ZIDIM--------------

Brigadierilor de altădată de pe șantierul Bumbești-Livezeni
Dormeam pe pat de stîncă, rostogoleam bolovani pînă 

și în visele noastre, aveam piatră sub limbă, pentru a în
văța, asemeni lui Demostene, pronunția curată a cuvin
telor, de vreme ce cu mîinile și picioarele zdrelite învă
țasem deja alfabetul pietrelor,

verbele exploziilor (distrugerea creatoare a dinamitei 
ce strămuta pămîntul) și ale transportului (ale tîrnăcopu- 
lui, răngii și roabei), propozițiile puse cap la cap ale va- 
goneților; lumea era toată numai piatră, stîncă, țanc, 
culme, pietriș, piatră, piatră,

jos, în vale, pînă și Jiul strălucea ca un torent de pia
tră, deasupra creștetelor noastre scrîșneau nori cenușii cu 
vene de marmură, noaptea dormeam într-o peșteră cu 
boltă înaltă, de ametist, clipeau stele de cuarț în jurul 
lunei albe ca neaua ;

și așa cum înaintam palmă cu palmă noi, acolo, de la 
I.ivezeni înspre sud, prin pulberea de piatră a unduitoa
relor straturi de petrografie vie, sub apăsarea milioane
lor de ani, înăuntru

în straturile adinei ale conștiinței a început a se în
tări magma, aidoma lavei vulcanice, și odată cu bătăile 
inimii granitul aspru a răzbit Ia suprafață, porfirul roșu 
respirînd, bazaltul sec :

materia primară răsufla caldă în venele filoanelor de 
rocă, și în sedimente prinse a se amesteca timpul, tot atî- 
tea șisturi fărîmițate, măcinătură a eruptivului nostru tre
cut, clocoteau materii liante argiloase-văroase, gresie, 
pietriș alb, și pretutindeni se așternea loessul.

Dar ce fel de rocă simțitoare sîntem noi, care din acest 
conglomerat anorganic ne-am împlinit într-o materie or
ganică atît de sensibilă îneît ne poate însîngera o pietri
cică ascuțită ? Și forța cărei existențe mai încăpățînate 
decît roca trudește în noi țipînd pentru a răzbi dincolo 
de moarte, acceptînd pînă și sfîrșitul în această lume de 
piatră ce pare fără de sfîrșit ?

In palmele noastre crăpate sînt stele rănite: cine a 
adus laolaltă aici, în vale, această oaste străină de gîn- 
dul de-a primi, avidă, în schimb, să dăruiască, și ce fel 
de însușire a ei e munca, îneît acceptă de bunăvoie, din
colo de instinctul de conservare, să rostogolească piatra, 
dînd astfel cu tifla nu numai șuieratului de harapnic, ci 
și caznelor fără de sfîrșit ale lui Sisif ?

Cum altfel, oare, dacă nu de bunăvoie ? Adică să croim 
spre binele nostru, împotriva lumilor de harapnic, să mo
delăm pe dimensiunile noastre ceea ce e maleabil. Fie și 
dacă s-a împietrit. Sau tocmai pentru că s-a împietrit I 
Cine i-a spus lui Atlas să țină-n veci de veci în circă pă
mîntul azvîrlit -acolo o dată pentru totdeauna, să rabde, 
în timp ce pămîntul, cu inima-1 de piatră, dansează cum 
poftește pe spinarea sa f

In zori, cînd glasul goarnei sfîșia liniștea scoțînd din 
fîntîna de piatră a visului oastea ce-și îmbrăca salopetele 
albastre, miezul încins al soarelui își șl revărsa lumina 
peste pietriș și peste șinele șerpuinde : pe terasament acea 
liniatură dublă, cu tărie metalică, fără glas, vestea, ase
menea nouă, îndemnul, pe care cîntecul îl ducea mai 
departe:

Hei-rup, hei-rup, suim, suim I 
O țară nouă pe culmi zidim I

O, cîntec al răsculaților Atlași, al tineretului nou, suițl I 
sulți ! teșiți din leagănele de piatră, din visele de piatră, 
din lustruitele ere de piatră, ieșiți din adîncul acesta de 
vale pe linia ferată de noi făurită, afară din cleștele stîn- 
cilor, sub cerul liber, pe pajiștile înverzite ale pămîntului 
liber, ieșiți din lumea sură a șisturilor în brațele înfio
rate ale culorilor — nu, nu pentru a întîlnl fericirea în 
veșnicie, ci undeva acum și aici, între noi...

SZĂSZ Jinos

In românește de Constantin OEAR1V y
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DUMINICA 11 IUNIE 1978
PROGRAMUL 1

8,00 Sportul pentru toți8.15 Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei
9,30 Film serial pentru copil t Don Quljote — Episodul I
9,45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului
11,00 Campionatul mondial de fotbal s 

Italia — Argentina12.30 De straja patriei
13,00 Telex
13.05 Album duminical
16.30 Daclada — reportaj filmat la marea competiție națională
16,45 Cîntă fanfara militară
11.30 Micul ecran pentru cel mici
17,50 Film serial : „Linia maritimă One- dln“ — Episodul 42
18.40 Campionatul mondial de fotbal :

Brazilia — Austria. In pauză :
1001 de seri20.30 Telejurnal

21,00 Antena vă aparține ! Spectacol 
prezentat de județul Alba

22,20 Telejurnal22.30 Campionatul mondial de fotbal : 
Suedia — Spania
PROGRAMUL 3

10.00 Concert educativ
11.40 Teleșcoală

32,00 Film artistic : „Fiul meu Edward" 
Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor americane. In distri
buție : Spenoer Tracy, Jan Hunter, Deborah Kerr, Walter Fitz
gerald. Regia : George Cukor
LUNI 12 IUNIE 1978
PROGRAMUL 1

18.25 Telex
15.30 Emisiune tn limba maghiară18.30 Fillplne — (reportaj)
19,00 Londra ’78 z
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Panoramic
20.30 Roman-tolleton : „Familia Palli- 

ser"
21.25 Festivalul national „Cîntarea 

României"21.40 Emisiune de știință
22,10 Cadran mondial
22.30 Telejurnal
22.40 Campionatul mondial de fotbal : Scoția — Olanda

PROGRAMUL l
16.30 Cenacluri ale tineretului
17,00 In alb șl negru
17.50 Noroc bun. Cintece patriotice 
18.05 Ciclul de filme românești de te

leviziune. Războiul Independenței19.30 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copii : „Cuore“20.50 Bucureștlul necunoscut
21.15 Telex
21.20 Incursiune în cotidian
21.40 Seară de operă : „Năpasta"
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• HUNEDOARA. Casa de 
cultură din municipiul Hune
doara a prezentat in premieră 
un triptic teatral format din 
piesele intr-un act „O întîmpla- 
re neobișnuită” de Paul Everac, 
„Deșteaptă pămintului" de V.I. 
Popa și „Mansarda" de Dan 
Tărchilă. (Sabin Cerbu). 
• DOLJ. Sub egida Secției de 
propagandă și Consiliului jude
țean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale 
a fost publicată broșura : „Cali
tate — progres tehnic — pro
ducție modernă". (Nlcolae Bă- 
bălău). • IAȘI. Clubul „Priete
nii muzicii" de la Biblioteca ju
dețeană „Gh. Asachi" din Iași, 
cu o activitate de peste 20 de 
ani, îndrumat de prof. George 
Pascu, organizează periodic au
diții muzicale, expuneri, dialo
guri cu compozitori de seamă. 
La ultima ședință de lucru, me
lomanii ieșeni s-au întîlnit cu 
compozitorul Theodor Grigoriu, 
care le-a vorbit despre diferite 
aspecte ale procesului de creație 
muzicală și le-a prezentat cvar
tetul său „Pe Argeș în sus". (FI. 
Dinu) • TELEORMAN. în mu
nicipiul Tumu Măgurele, sub ge
nericul „Turrls 1978“, s-au des
fășurat „Zilele științei, culturii, 
artei și sportului". (Ion Toa- 
der) • MUREȘ. Secția română a 
Teatrului de stat din Tg. Mureș 
a prezentat recent o nouă pre
mieră : „Fedra" de Jean Racine. 
Regia artistică este semnată de 
Dan Micu, iar decorurile și costu
mele de Ana Tamas. (Gh. Giur
giu). • GALAȚI. La Galeriile 
de artă din Galați a fost ver
nisată expoziția „Peisajul indus
trial al epocii socialiste". Tea
trul de păpuși din Galați își 
sărbătorește un sfert de secol de 
existență. Cu acest prilej a avut 
loc simpozionul „Mijloacele și 
căile de comunicare ale tea
trului de păpuși și eficiența sa 
educativă în formarea conștiin
ței comuniste a tinerei genera
ții". Casa de cultură a sindica
telor din Galați a găzduit * 
doua ediție a Festivalului națio

nal al filmelor de protecția 
muncii, realizate de amatori, sub 
genericul „Secunda 13". (Dan 
Plăeșu). • COVASNA. în deco
rul pitoresc al Văii Zînelor, din 
apropierea orașului balnear Co- 
vasna, a avut loc, în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", tradiționala intîlnire 
a fanfarelor din județul Covas- 
na. Cele 15 fanfare au prezentat 
programe în fața a peste 5 000 de 
spectatori. (Tom<5ri Gâza). • TI
MIȘ. în cadrul salonului li- 
terar-știintific al Bibliotecii 
județene Timiș a avut loc 
un simpozion dedicat aniver
sării a trei decenii de la na
ționalizarea principalelor mij
loace de producție. Cu același 
prilej a fost vernisată expoziția 
de carte „30 de trepte pe calea 
progresului și civilizației socia
liste". Sub genericul „Pe stea
gul tricolor unitate și inde
pendență" și „Partidului slavă", 
la Casa armatei din Timișoara 
au avut loc două spectacole de 
muzică și poezie, cu concursul 
cenaclurilor literare și corurilor 
ostășești din garnizoană. (Cezar 
Ioana) • TULCEA. în sălile sec
ției de istorie a muzeului „Delta 
Dunării" a avut loc vernisajul 
unei expoziții de gravură și 
colocviul „Muzeul modern și 
arta gravurii", manifestări ini
țiate de muzeul tulcean și Uniu
nea artiștilor plastici. (E. Mihăi- 
lescu). • BUZĂU. La poalele 
Penteleului, in așezarea Gura 
Teghii, s-a desfășurat a noua 
ediție a serbării folclorice „Pe 
urme de baladă", in prezența a 
peste 6 000 de oameni din loca
litățile din împrejurimi. (Mihai 
Bâzu) • BRAILA. La Galeriile 
de artă, membri ai U.A.P. — fi
liala Brăila — au deschis o ex
poziție de pictură : portrete de 
revoluționari de la 1848. „Mun
ca, dragostea, hărnicia sub pe
nelul artistului brăilean" este 
tema expoziției organizate de 
cadre didactice și elevi ai școlii 
generale de muzică șl arte plas
tice. (M. Bunea).
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Ora 
exactă a
Dorohoiului

Un Ceasornic unic In felul său 
a fost instalat, zilele trecute, in 
centrul orașului Dorohoi, pe «n 
platou de lingă blocul-turn. Ca
dranul său are un diametru de 
peste patru metri. Atît cadra
nul, cit și cifrele acestuia sint 
realizate din... plante frumoase, 
care își mențin starea de vege
tație și Sn cursul iernii. In tim
pul nopții, cifrele cadranului 
sint marcate de becuri cu aba
jururi multicolore. Acele cea
sornicului, in lungime de pes
te 2 metri, sînt acționate elec
tronic, astfel că ora exactă este 
Cit se poate de exactă.

Veți spune că asemenea oro
logii au mai fost meșterite și in 
alte orașe ale țării. De acord. 
Numai ci năzdrăvanul din Do
rohoi nu se lasă numai admi
rat cu privirile, ci și... auzit. 
Fiecare oră exactă este marca
tă printr-un difuzor de ■ un 
fragment din Rapsodia I de 
George Enescu.

Al 3000-lea
ploieștean... 
este
ploieșteancă

Șefa Oficiului stării civile 
din Ploiești, Elena Popescu, 
ne-a informat că in registrul de 
nașteri pe anul 1978 a fost în
scris cel de-al 3 000-lea nou- 
născut. Este o fetiță, pe nume 
Laura-Iuniana, cel de-al doilea 
copil al soților Felicia și Aurel 
Crețu. Tatăl său, în virstă de 
23 de ani, este de meserie strun
gar. Pînă in prezent, față de 
anul trecui, in acest an s-au 
născut la Ploiești cu 100 de co
pii mai mulți. Și, ca o curiozi
tate, s-au născut mai mulți 
băieți decit fetițe.

înghețata... 
tratată 
cu răceală

A sosit canicula si înghețata e 
la mare căutare. Dar nu si pen
tru băcăuani, care-i duc dorul. 
Nu găsesc nici din cea cu va
nilie. nici cu fistic. Si aceasta, 
intrucît cele 300 de mașini de 
preparat înghețată pe care la au 
în dotare unitățile comerciale si 
de turism din județ stau... în
ghețate. Cele mai multe din ele 
nu funcționează pentru că le 
lipsesc o serie de piese foarte 
„complicate", care sint. de fapt, 
niște banale garnituri pentru 
supape, dar pe care nu le asi
gură cei de la întreprinderea 
„Frigocom" din Capitală. Toate 
demersurile făcute pină acum de 
diriguitorii comerțului băcăuan 
la sus-zisa unitate au fost pri
mite cu... răceală. Să sperăm că 
li se va „încălzi" inima și celor 
de la „Frigocom". Pină nu trece 
vara.

Cloșca 
fără pui

Cu vreo șapte ani în urmă, 
gospodarul Pavel Ferindescu din 
satul Iaz, județul Caraș-Severin, 
a adăpostit in gospodăria sa o 
Cloșcă electrică — un incubator 
— proprietatea cooperativei de 
consum din Caransebeș. Totul a 
mers bine pină la sfîrșitul anu
lui trecut. „Cloșca" făcea pui, 
iar omul nostru încasa chiria le
gală pentru adăpostirea ei. Iată 
însă că. în acest an, sub „aripile" 
cloștii nu s-a mai auzit nici un 
piuit. In loc de pui. ea produce 
acum mare bătaie de cap gos
podarului. Și aceasta — după 
Cum ne informează Ion Hurtu- 
pan — intrucît omul. în afară de 
faptul că i-a asigurat securita
tea atîta vreme, a fost obligat 
s<i plătească si energia electrică 
pe care a consumat-o un bec 
„uitat" in măruntaiele cloștii.

Descoperirea 
de la
Nalbant

Aflîndu-se la muncile timpu
lui, mecanizatorii de la S.M.A. 
Nalbant, județul Tulcea. au des
coperit. in apropierea comunei, 
o ceramică foarte veche. Din- 
du-și seama că e o mărturie 
prețioasă, ei s-au adresat — și 
bine au făcut — muzeului „Del
ta Dunării'- din Tulcea.

— Este vorba de un vas pen
tru păstrarea cerealelor, care 
provine dintr-o așezare romană 
tîrzie din secolele IV—V ale erei 
noastre — ne-a spus arheologul 
Andrei Opaiț. Descoperirea de 
la Nalbant are o mare valoare 
științifică. De altfel, trebuie să 
precizez că nu este primul caz 
cînd mecanizatorii ne ajută in 
muncă. Nu de mult, in localita
tea Slava Cerchezi, tot meca
nizatorii au descoperit, in timpul 
arăturilor, un sarcofag roman si 
un altar cu o inscripție din se
colele II—III ale erei noastre.

Așa stînd lucrurile, dorim în 
continuare mecanizatorilor și 
heologilor o conlucrare cu... 
colte cit mai bogate.

ar- 
re-

Rubrică realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc în mod sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj 
de felicitări trimis cu ocazia aniversării zilei mele de naștere. Aștept cu 
multă plăcere vizita de stat a dumneavoastră, ce va avea loc săptămîna 
viitoare, și sînt convinsă că ea va reprezenta o contribuție importantă la 
dezvoltarea în continuare a relațiilor prietenești dintre cele două țări ale 
noastre.

ELISABETA R.

Vizita unei delegații de activiști ai Comitetului Inspectoratului
Muncitoresc Țărănesc din R. D. Germană •

în zilele de 5—10 iunie, la invitația 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, o delegație de activiști ai 
Comitetului Inspectoratului Munci
toresc Țărănesc al R. D. Germane, 
condusă de Heinz Kittner. vicepre
ședinte al comitetului, a efectuat o 
vizită pentru schimb de experiență 
în tara noastră.

Delegația a avut convorbiri la 
Consiliul Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și 
Sociale. Consiliul județean Constanța 
de control muncitoresc. Comitetul 
sectorului 2 al P.C.R. din Capitală, 
Comitetul orășenesc Medgidia al 
P.C.R., la conducerea unor instituții 
centrale de stat. Oaspeții aii vizitat, 
de asemenea, obiective economice si

social-culturale din Capitală, muni
cipiul si județul Constanta.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului 
Control Muncitoresc al 
Economice si Sociale. La 
care a avut loc cu acest 
fășurată într-o atmosferă „ _ . 
că, au participat Lucian Drăguț, 
prim-vicepreședinte, și Cornel Iuga, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activi
tății Economice si Sociale.

A fost prezent, de asemenea, 
Ekkehard Riechel, însărcinat cu afa
ceri a.i. al R. D. Germane.

Central de
Activității 

convorbirea 
prilej, des- 
prieteneas-

„ZIUA MILIȚIEI"
Sărbătorim astăzi (11 iunie) Ziua 

miliției. Se împlinesc 29 de ani de 
cînd Partidul Comunist Român a li
chidat vechiul aparat de represiune 
burghezo-moșieresc, făurind noile 
organe ale puterii oamenilor muncii 
— militia si securitatea — proces 
firesc în desfășurarea profundelor 
transformări social-economice gene
rate de revoluția socialistă. Aniver
sarea de astăzi reprezintă pentru 
cadrele din miliție un moment de 
semnificație, de evaluare a străda
niilor neobosite consacrate apărării 
cuceririlor revoluționare ale poporu
lui. drepturilor si libertăților cetă
țenești. avutului obstesc si personal, 
asigurării ordinii si liniștii publice, 
în același timp, ea constituie pen
tru omul ordinii publice un prilej 
de a-si spori eforturile în perfec
ționarea activității de prevenire și 
combatere a actelor care ajung sub 
incidența legii, de ridicare conti
nuă a nivelului politico-ideologic, a 
competentei profesionale, de întă
rire a disciplinei — cerințe esen
țiale ce garantează îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor trasate de

securitate si miliție, 
„Ele trebuie să-și per- 
continuu munca. să-si 

actionind cu 
pentru preve- 
infractiunilor.

partid pe linia înfăptuirii legalității 
socialiste.

De maximă .însemnătate în 
această privință sînt orientările și 
indicațiile secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în Raportul la Confe
rința Națională a partidului din 
1977, referindu-se la activitatea or
ganelor de 
sublinia : 
fectioneze
întărească vigilenta, 
mai multă fermitate 
nirea abaterilor si 
pentru descoperirea celor vinovați. 
în activitatea lor. atît organele de 
securitate, cît si cele de miliție, 
trebuie să pornească necontenit de 
la răspunderea pe care o au în fata 
poporului de a apăra ordinea și li-' 
nistca publică, proprietatea de stat 
și obștească, bunurile fiecărui cetă
țean, de a asigura munca pașnică a 
poporului nostru".

De Ziua miliției, un cald gînd 
de prețuire pentru munca omului 
în uniformă albastră, învestit de 
popor să apere cuceririle revoluțio
nare ale României socialiste.

a primului ministru al guvernului român
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, s-a înapoiat, sîm- 
bătă după-amiazâ, de la New York, 
unde a participat la lucrările sesiunii 

" aspeciale a Adunării Generale 
O.N.U. consacrată dezarmării.

Primul ministru al guvernului a 
fost însoțit de Ilie Rădulescu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim-viceprim-ministru al guvernului.

Paul Niculescu și Angelo Miculescu, 
viceprim-miniștri ai guvernului, Ne- 
culai Agachi și Nicolae Doicaru, mi
niștri, Ion Stănescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Construc
țiilor Industriale, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Ion St. Ion, secretarul Consiliului 
de Miniștri.

Au fost prezenți O. Rudolph 
Aggrey, ambasadorul S.U.A.. Abdel 
Salam Dajani, directorul Centrului 
de informare al O.N.U. la București. 

(Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri 
primit pe N. V. Faddeev, secretarul 
C.A.E.R., cu care a examinat proble
me legate de pregătirile ședinței a 
XXXII-a a sesiunii consiliului și ale 
ședinței ordinare a Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R.

Tovarășul Iorr Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, reprezentan
tul permanent al țării noastre în 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc. președintele în funcțiune al Co
mitetului Executiv al C.A.E.R., a

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL Azi, în divizia A

La București, în deschidere Ia meciul 
Dinamo — Politehnica Timișoara va avea loc 

finala campionatului de juniori
Astăzi, se vor desfășura jocurile, 

celei de-a XXXIII-a etape a diviziei 
A la fotbal. Pe stadionul din șos. 
Ștefan cel Mare, Dinamo București 
va întîlni formația timișoreană Poli
tehnica. în deschidere : finala cam
pionatului republican de juniori din
tre echipele Progresul Vulcan și 
F. C. Baia Mare. Iată celelalte par
tide ale etapei : U.T.A. — F.C. Pe
trolul ; C.S. Tîrgoviște — Politehnica 
Iași ; F.C. Constanța — Steaua ;

Jiul — Universitatea Craiova ; F.C. 
Bihor — F.C. Argeș ; F.C.M. Reșița — 
Olimpia ; S.C. Bacău — Sportul stu
dențesc ; F.C. Corvinul — A.S.A. In- 
tîlnirile încep la ora 16. Stațiile noas
tre de radio vor transmite în cadrul 
emisiunii „Sport și muzică" aspecte 
de la toate jocurile, precum si rezul
tatele altor competiții. Transmisia va 
începe în jurul orei 15,30 pe progra
mul 1.

Virginia Ruzici - primul succes final 
la Roland Garros

Proba de dublu femei din cadrul 
turneului internațional de tenis ce 
se desfășoară la arena „Roland Gar
ros" din Paris, a fost cîștigată de 
perechea Virginia Ruzici (România), 
Mima Jausovec (Iugoslavia), învin
gătoare cu 5—7, 6—4, 8—6 în finala 
susținută în compania cuplului Les
lie Bowrey (Australia), Gail Lovera 
(Franța). După cum s-a anunțat, Vir-

ginia Ruzici, care a avut o evoluție 
remarcabilă la actuala ediție a cam
pionatelor Internaționale ale Franței, 
s-a calificat în trei finale. Astăzi, 
jucătoarea noastră va disputa cele
lalte două , finale. La simplu cu Mima 
Jausovec și la dublu mixt avind ca 
partener pe francezul Patrice Do
minguez.

Competiția ciclistă 
Cursa Victoriei' 

ultima etapă 
rului sovietic 
pe distanța

internațională 
i“ s-a încheiat ieri, 

a 6-a revenind rutie- 
A. Plîskin, cronometrat 
Predeal — București

Internaționalele de tir ale României
Campionatele internaționale de 

ale României au continuat ieri 
Poligonul Tunari din Capitală. Proba 
de pușcă standard 3x20 de focuri a 
fost cîștigată 
(Bulgaria), cu 
puncte, urmată 
(R.D. Germană) 
mânca Dumitra 
In proba de mistreț alergător pe pri
mele două locuri s-au clasat trăgă
tori sovietici. A cîștigat Aleksandr 
Kedjarov, cu 573 puncte, urmat de 
Aleksandr Gazov, 573 puncte, Pe k>-

tir 
la

dă Nona Satarova 
un rezultat de 579 
de Margitta Krueger 
— 573 puncte și ro- 
Matei — 572 puncte.

cui trei s-a clasat Charles Davis 
(S.U.A.), cu 562 puncte.

La pistol viteză a terminat victo
rios suedezul Ove Gunnansson, cu 
rezultatul de 596 puncte. Pe locul doi 
s-a clasat Corneliu Ion (România) — 
595 puncte, iar locul trei a fost ocu
pat de Vladimir Hurt (R. S. Ceho
slovacă) — 593 puncte.

Astăzi, de la ora 9,00, concursul se 
încheie cu probele de armă liberă 
3x40 focuri bărbați, pistol calibru 
mare. Tot astăzi, se dispută și ulti
ma manșă a „Marelui Premiu Car- 
pați" la talere.

Cursa Victoriei" la ciclism
’. în(154 km) cu timpul de 3h40’38”. 

clasamentul general individual, pe 
primul loc s-a situat V. Korobkov 
(U.R.S.S.), urmat de T. Vasile, N. 
Savu și M. Romașcanu.

O imagine obișnuita: omul ordinii publice conlucrînd cu micii cetățeni, 
întilniți deseori de noi, pietoni obișnuiți, dirijînd circulația pe străzi. Multi
plicată la scara întregii țări, această imagine ne dă dimensiunea miilor de 
fire care leagă activitatea oamenilor legii de milioanele de cetățeni ai pa

triei, în slujba cărora se află mereu, la datorie

Gimnastele noastre aplaudate la Strasbourg
Echipa feminină 

României, avînd în 
campioană olimpică 
a participat la un concurs 
strativ în orașul Strasbourg, care în 
toamna acestui an va fi gazda cam
pionatelor mondiale. „Eroina Jocu-

de gimnastică a 
frunte pe tripla 
Nadia Comăneci, 

demon-

rilor de la
excelent și
treaga formație română, o demon
strație de înalt nivel internațional", 
transmite comentatorul sportiv al a- 
genției France Presse.

Montreal s-a prezentat 
a făcut, ca de altfel în-

Vara a intrat și pe litoral în 
toate drepturile ei. în ultima 
săptămină, în cele 12 stațiuni de 
pe țărmul Mării Negre, tempe
raturile apei și aerului s-au 
reglat și ele la cerințele zilelor 
de vacanță: între 20 și 26 grade. 
Nu întîmplător, statisticile a- 
nunță și ele apropierea „zilelor 
de vîrf“. Peste 50 000 oaspeți se 
bronzează în aceste zile pe 
țărmul însorit al Mării Negre.

— Odată cu îmbunătățirea 
vremii, vacanțele la mare au 
intrat în sezon plin — ne spune 
tovarășul Vasile Trandafir, di
rectorul centralei O.N.T. „Lito
ral". Alături de oameni ai mun
cii din tara noastră, în aceste 
zile se află în stațiunile litora
lului zeci de mii de turiști din 
Anglia, Austria. R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Polonia, Un
garia, Finlanda și alte țări. Pen
tru acest an, avem contracte cu 
120 de firme organizatoare de 
vacanțe. Calculatorul, care înre
gistrează sosirile de turiști, ne 
anunță că, începînd cu 1 iulie, 
capacitatea litoralului nostru 
va fi ocupată aproape în întregi
me de turiștii din țară și de peste 
hotare care vor veni în mod 
organizat. Evident, condiții de 
vacanță vom oferi și altor tu
riști atît în unitățile noastre de

cazare, în limita locurilor dis
ponibile, cit și în spatiile închi
riate de la cetățenii din orașele 
Constanta, Eforie și Mangalia.

O vizită pe litoral, de la 
Mamaia pină la Mangalia, ne-a 
convins că toți cei peste 1500

sînt, In majoritate,, adepți ai 
odihnei active. „Dacă în anii 
trecuți stațiunile din zona de 
nord mai rămîneau datoare față 
de turiști în ce privește asigu
rarea unor condiții de agrement 
pe mare — ne spune Alexan-

LITORAL 78
Soarele și gazdele sînt...

/ la datorie
de lucrători din serviciile de re
cepție se află zi și noapte la 
datorie, adresindu-le oaspeților 
urarea : „Bine ați venit !“. La 
posturile lor se află și cei peste 
15 000 de lucrători din alimen
tația publică și din sectoarele 
de aprovizionare a litoratului. 
„Mica armată" a organizatorilor 
timpului liber al turiștilor — 
ghizii, responsabilii parcurilor 
de distracții și agrement — a 
început să lucreze și ea în două 
schimburi, pentru că turiștii

dru Drăgușin, directorul I.H.R. 
Mangalia — acum 
măsură să 
cerințe. în 
organizat, 
adevărate 
unde pot 
hidrobiciclete și schiuri pentru 
practicarea unor sporturi de 
agrement direct pe mare".

Multe județe și-au asumat și 
ele răspunderi directe pentru 
creșterea ospitalității litoralului 
nostru. Astfel, județe ca Brașov,

sîntem în 
satisfacem și aceste 
toate stațiunile s-au 
in anumite puncte, 
„porturi nautice", 
fi închiriate vele,

---------—---------------------------

Prahova, Timiș, Suceava șl 
municipiul București au detașat 
pe litoral cele mai bune forma
ții de lucrători, asumîndu-și 
obligația de a exercita și con
trolul asupra activității celor 
trimiși aici să reprezinte „car
tea de vizită" a județului res
pectiv. Capitol la care nu tre
buie să uităm nici județul Con
stanța — gazdă a litoralu
lui. La începutul lunii iunie 
s-au întîlnit intr-o consfătuire 
de lucru, în pregătirea unei 
reuniuni pe țară, atît fac
torii de răspundere, cît și re
prezentanți ai oamenilor mun
cii din unitățile de comerț și 
hoteliere ale județului Con
stanța. în numele celor aproape 
100 000 ' 
tățile 
servicii 
litoral, 
toate posibilitățile pentru 
ospitalitatea să fie la înălțimea 
cerințelor și exigențelor nume
roșilor oaspeți ai litoralului.

Fără îndoială, turiștii vor fi 
gata să aducă mulțumirile lor 
tuturor acelora care vor face 
tot ce depinde de ei pentru ca 
vacanțele la mare să fie cît mai 
reușite, cît mai bine organizate.

lucrători, din toate uni- 
angajate să presteze 
directe sau indirecte pe 
participanții au analizat 

ca

Constantin PRIESCU

@ ENERGIA MOTOA
RELOR DEZAFECTATE. 
In Cehoslovacia, motoarele cu 
reacție ale avioanelor dezafecta
te sint transferate „pe frontul 
energetic", unde s-a dovedit că 
mai 
cîtva timp.
tuate la o centrală electrică de 
lingă Bratislava, de M sfîrșitul 
ani or ’60, au confirmat că aces
te notoare „scoase la pensie" 
din aviație completează în mod 
fer’cit golurile create în centra
lele electrice în orele de maxi
mă solicitare. Pentru a anihila 
zgomotul puternic pe care aces
tea îl provoacă, ele sînt mon
tate , în bunchere de 
Motoarele cu reacție 
avioane vor furniza 
energetice cehoslovace, 
anul 1990, 350—500 MW 
electrică.

I

pot funcționa cu succes 
Experiențele efec-

beton. 
de pe 
rețelei 

pină în 
energie

® UN FLAGEL 
AR PUTEA FI PREVENIT. 
Majoritatea celor 40 de milioane

CARE

de orbi existențl azi în lume 
și-ar putea recăpăta vederea, 
anunță Organizația Mondială a 
Sănătății. Este întru totul reali
zabilă eradicarea cecității pro
vocate de trahomă (maladie 
virală) sau de xeroftalmie (da
torată subnutriției), iar opera
rea cataractei ar contribui 
evitarea orbirii în multe 
cazuri. O.M.S. 
sară o acțiune 
mică și socială 
baterii acestui 
lele obiective 
subnutriției, îmbunătățirea con
dițiilor de viață în care sînt 
■nevoite să trăiască milioane de 
persoane defavorizate, educarea 
populațiilor 
teze această

© LA 
FOLOSI 
COCOS, 
buințări ale 
pe cale să 
una. în căutarea 
pentru motocicliștl,

DE PRETUTINDENI
la 

alte 
consideră nece- 
politică, econo- 

în vederea com- 
flagel, principa- 
fiind eradicarea

expuse să contrac- 
gravă maladie.
CE MAI POT 

NUCILE
Multiplelor
nucii de cocos este 
li se adauge încă 

căștii ideale 
specialiștii

DE
lntre-

olandezi s-au oprit și asupra a- 
cestui fruct tropical. în urma 
a numeroase testări efectuate 
la Centrul de cercetări aplicate 
din Delft, s-a dovedit că înve
lișul nucii de cocos este mult 
superior, ca rezistență, căștilor 
clasice. Acum oamenii de știin
ță se străduiesc să obțină o 
masă plastică a cărei structură 
să imite, pe cît posibil, pe cea 
a fibrelor nucii de cocos.

• INGENIOZITATE PU
BLICITARĂ. Figura actriței 
britanice Susan Hampshire, 
bine cunoscută și telespectatori
lor noștri din serialele pentru 
televiziune „Forsyte Saga" și 
„Familia Palliser", poate fi în- 
tîlnită la tot pasul în... vitrinele 
marilor magazine londoneze, 
într-adevăr, o firmă de speciali
tate a realizat un mare număr

de manechine din fibră de sticlă 
după chipul și asemănarea în
drăgitei actrițe. Și în noul ei 
„rol" Susan se bucură de un 
mare succes ;
magazine din 
făcut comenzi 
nechine cu chipul său.

• LASER GRAVOR.
Celebra manufactură de porțelan 
de la Meissen, R.D.G., în ciuda 
tradițiilor seculare cu care se 
mîndrește și care îi asigură in
comparabila calitate a produse
lor sale, se preocupă, totod,ată, 
de introducerea ultimelor cuce
riri ale științei. în pas cu vre
mea, specialiștii manufacturii 
au achiziționat de la întreprin
derea de mecanică fină din 
Halle un laser cu bioxid de car
bon, ce-și găsea aplicare pînă 
acum în medicină. La Meissen 
el este folosit pentru gravare. . 
Operațiunea atît de migăloasă a 
decorării porțelanului devine, 
cu ajutorul laserului, mult mai. 
rapidă, fără să se impieteze 
asupra calității.

o serie de mari 
străinătate au 
masive de ma-

Cronica zilei
In zilele de 9—10 iunie, la Ruse a 

avut loc o întilnire de lucru între 
Nicolae Bozdog, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului interior, și 
Gheorghi Karamanev, ministrul co
merțului interior și al serviciilor al 
R.P. Bulgaria.

Cu acest prilej, au fost analizate 
probleme legate de dezvoltarea 
schimburilor de bunuri de larg con
sum între cele două ministere de co
merț interior, precum și lărgirea 
schimburilor de mărfuri între mari 
magazine din diferite orașe și centre 
muncitorești.

★
La Miercurea Ciuc s-a desfășurat 

vineri și sîmbătă simpozionul pe țară 
cu tema „Norme ale eticii profesio
nale în medicina socialistă".

La lucrări au luat parte cadre di
dactice universitare, președinți ai co
legiilor medicilor și farmaciștilor și 
ai filialelor județene U.S.S.M., cadre 
de conducere din unități sanitare, 
președinți de comitete de sindicat 
din unități medicale, specialiști.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Portu

galiei. ambasadoț-ul acestei țări la 
București. Antonio Novaes Machado, 
a vorbit, sîmbătă. la posturile noastre 
de radio si televiziune.

(Agerpres)

vremea
i

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 iunie. în țară i Vremea va fi 
In general instabilă. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ploi, îndeosebi 
sub formă de aversă, însoțite de 
descărcări electrice și, Izolat, de grin
dină. Pe alocuri, cantitățile de apă căzute vor depăși 20 de litri pe metru 
pătrat în 24 de ore. Vint moderat cu 
intensificări locale, pină la viteze de 
50 km/oră, predominind la început din 
sud, apoi din nord-vest. Temperatura 
In scădere. Minimele vor fi cuprinse 
Intre 6 și 16 grade, iar maximele între 
16 și 26 de grade, mal ridicate la început în sud-estul țării, tn București : 
Vreme în general Instabilă. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea averse de 
ploaie însoțite de descărcări electrice.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII FILIPINE

Excelenței Sale Domnului FERDINAND MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a proclamării independenței Repu
blicii Filipine, îmi face deosebită plăcere să vă transmit in numele poporu
lui român și al meu personal, cele mai cordiale felicitări, urări sincere de 
sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate continuă poporului 
filipinez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești și colaborarea fructuoasă 
dintre țările noastre vor cunoaște și în viitor o dezvoltare permanentă, atît pe 
planul raporturilor bilaterale, in domenii de interes comun, cît și printr-o 
conlucrare tot mai strinsă, pe arena internațională, în spiritul convorbirilor 
și înțelegerilor convenite la Manila, in interesul popoarelor român și filipinez, 
al cauzei păcii și colaborării internaționale.

„Țara celor 7 100 insule" — cum 
este adesea numită Republica Fi- 
lipine — sărbătorește, la 12 iunie, 
80 de ani de la proclamarea inde
pendentei. eveniment memorabil 
in lupta dusă timp de patru secole 
de poporul filipinez pentru liberta
te și neatîmare, în perioada care 
a urmat, poporul filipinez a avut 
de înfruntat numeroase dificultăți 
și obstacole, abia in anii de după 
cel de-al doilea război mondial 
creîndu-se condițiile pentru a 
putea înainta larg spre lichidarea 
înapoierii economice si sociale, spre 
afirmarea liberă si independentă.

O importantă deosebită se acor
dă în prezent, în acest scop. înfăp
tuirii „Programului noii societăți", 
inițiat sub conducerea președintelui 
Ferdinand Marcos, și planului eco
nomic si social pe zece ani (1978— 
1987) care prevede. între altele, 
creșterea standardului de viată al 
populației, asigurarea din produc
ția internă a hranei necesare și a 
energiei, dezvoltarea în ritm susți
nut a economiei, stabilitatea pretu
rilor si îmbunătățirea balanței de 
plăti, ridicarea agriculturii si in
dustriei. accelerarea construcției de 
locuințe etc. O atentie deosebită se 
acordă valorificării resurselor na
turale existente în țară în can
tități apreciabile (minereuri de

TELEGRAME EX

Posibilități largi de extindere a colaborării 
româno - vest-germane

în cursul unei întîlniri pe care a 
avut-o recent cu un grup de ziariști 
români aflați în vizită de documen
tare în R.F. Germania, la invitația 
fundației „Friedrich Ebert". dl. 
GUNTHER VAN WELL, secretar de 
stat Ia Ministerul Afacerilor Externe, 
a relevat evoluția pozitivă a rela
țiilor dintre R.F.G. și România. Nu 
vom uita niciodată, a declarat el. că 
România a fost prima țară din Eu
ropa răsăriteană cu care am stabilit 
Telații diplomatice. România a fost 
un pionier in dezvoltarea destinderii, 
un factor constructiv, ea formulînd - 
idei noi pentru colaborarea in Eu
ropa. pentru crearea unei situații sta
bile. Acesta este un punct de mare 
importantă pentru relațiile noastre 
bilaterale. Personalitățile conducă
toare ale celoi- două țări s-au cunos
cut în acest timp foarte bine. Re
centa întilnire dintre cancelarul fe
deral și președintele Nicolae 
Ceaușescu a dovedit cît de aprofun
dat se poate discuta nu numai des
pre relațiile bilaterale sau despre pro
blemele Europei, ci și despre celelal
te probleme majore ale lumii, și cred 
că noi am aflat multe lucruri intere
sante privitoare la punctele de ve
dere ale României, de care am putut 
să ne folosim în dezvoltarea propriei 
noastre politici. în acest context, 
interlocutorul a evidențiat1 buna co
laborare dintre cele două tari în ca
drul Conferinței pentru securitate si 
cooperare în Europa, la O.N.U. și în 
alte organisme internaționale.

în ceea ce privește relațiile econo
mice, a arătat interlocutorul, vreau 
să subliniez faptul că noi împărtășim 
interesul României pentru schimburi 
comerciale echilibrate. Acest echili
bru nu trebuie să se realizeze însă 
pe seama scăderii nivelului relațiilor 
economice, ci să fie mai degrabă re
zultatul unei tendințe spre dezvol
tarea lor, al măririi exporturilor 
românești în R.F.G., și sintem 
dispuși să contribuim la reușita aces
tei acțiuni. în primele luni ale aces
tui an au putut fi consemnate pro
grese considerabile in această direc
ție. Ducem tratative active în vederea 
aplicării concepției președintelui 
Nicolae Ceausescu în ceea ce pri
vește realizarea unor proiecte comu
ne. cum ar fi cel de la Timisoara. 
Avem speranțe mari că și cola
borarea pe terțe piețe se va ex
tinde. Nu este o treabă ușoară. 
România se bucură însă de un presti
giu frumos, de un mare prestigiu po
litic. Noi sîntem interesați într-o co
laborare strinsă cu lumea a treia. 
Dacă R. F. Germania si România vor 
colabora în aceste țări, atunci aceasta 
va fi în interesul ambelor ponoare.

Sperăm, de asemenea, că se va ex
tinde practica creării de întreprinderi 
comune, asa cum este Renk-Reșița. 
Există comisii mixte care analizează 
în prezent posibilitățile existente 
pentru realizarea diferitelor proiecte. 
Industria noastră, patronatul de la 
noi examinează în momentul de fată 
programele de producție si. în cadrul 
posibilităților sale, guvernul federal 
va sprijini aceste acțiuni, nu în ul
timă instanță din motive politice. în 
interesul naționalității germane din 
România, pentru a crea stimulente 
în plus ca aceasta să-si vadă viito
rul acolo. N-am vrea să creăm im-

presia că politica guvernului federal 
ar urmări încurajarea emigrării. 
Faptul că în România există un grup 
etnic german este o șansă mare pen
tru relațiile bilaterale, deoarece 
acesta poate îndeplini funcția unei 
„punți" de legătură.

Și in domeniul schimburilor cultu
rale se poate face mai mult. Avem 
un acord cultural si ducem tratative 
în vederea stabilirii unui nou pro
gram de schimburi ne doi ani. Avem 
o convenție privitoare la schimbul de 
biblioteci. Sîntem foarte interesat! 
să intensificăm contactele culturale cu 
România. Noi cunoaștem interesul 
țării dvs. pentru extinderea colaboră
rii în domeniul învățămîntului supe
rior, prin schimburile de studenți, de 
profesori, în domeniul colaborării în
tre universități și alte instituții de 
învățămînt superior. Unele lucruri 
s-au realizat și sperăm că vom în
registra noi progrese.

In continuare, secretarul de stat 
a evidențiat similitudinea poziții
lor R. F. Germania și României 
în ce privește problemele secu
rității și destinderii în Europa. 
Ambele țări, a declarat el. urmăresc 
normalizarea si stabilizarea relațiilor 
intereuropene. Prin politica de des
tindere. prin acordurile la care s-a 
ajuns, prin măsurile de colaborare 
asupra cărora am convenit prin 
Actul final de la Helsinki, s-a creat 
o bază solidă pentru o evoluție in 
stabilitate. Sîntem preocupați de În
viorarea situației internaționale si 
știm că în acest domeniu există si 
un interes foarte mare al României, 
că si partea română este adeptă a 
edificării unei securități reale în Eu
ropa si în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

crom, cupru, nichel, aur, fier etc.)
O mare atentie este' acofdată de 

asemenea agriculturii (trei sferturi 
din populația de 42 milioane de lo
cuitori trăiesc si muncesc în regiuni 
rurale), punerii în valoare a pămîn
tului deosebit de fertil, valorificării 
întinselor păduri ale țării.

Deși situate la mari distanțe, 
între România și Republica Filipi
ne s-au statornicit relații priete
nești de colaborare și cooperare, 
ale căror temelii trainice au fost 
puse cu prilejul vizitei președinte
lui Nicolae Ceaușescu pe pămintul 
filipinez. convorbirilor rodnice cu 
președintele Ferdinand Marcos. 
Declarația solemnă comună, ca și 
celelalte documente semnate au 
deschis relațiilor bilaterale per
spective largi de extindere și a- 
dincire în toate domeniile de acti
vitate, oferind totodată baza unei 
largi conlucrări prietenești pe pla
nul politicii externe, inclusiv în oa- 
drul „Grupului celor 77“ și al altor 
organizații și organisme interna
ționale.

Dezvoltarea continuă, pe multiple 
planuri a relațiilor româno-filipi- 
neze corespunde pe deplin intere
selor celor două popoare, cauzei 
păcii, securității si cooperării in 
lume.

N. PLOPEANU

TERNE
Reuniune africană 

la nivel înalt
LUANDA 10 (Agerpres). — în ca

pitala angoleză. Luanda, au început 
sîmbătă lucrările reuniunii la nivel 
înalt la care participă șefii de stat 
din tarile africane din 
— Angola, 
Tanzania și Zambia — precum și 
Organizația Poporului 
de Sud-Vest, reprezentată de o de
legație. condusă de Sam Nujoma, 
președintele S.W.A.P.O.

Reuniunea a fost precedată de o 
întilnire intre președinții Angolei, 
Tanzaniei și Zambiei, respectiv 
Agostinho Neto. Julius Nyerere și 
Kenneth Kaunda.

Actuala întilnire este consacrată 
examinării problemei Namibiei.

__ _ ___ „prima linie" 
Botswana, Mozambic,

NICARAGUA

din Africa

Continuă demonstrațiile 
de protest împotriva 

regimului Somoza
MANAGUA 10 (Agerpres). — în 

Nicaragua continuă demonstrațiile 
împotriva regimului antipopular 
președintelui Anastaslo Somoza.

în orașul Matagalpa. aflat la 
km nord de capitală, muncitori 
studenti au ridicat baricade 
străzi. în urma intervenției brutale 
a politiei, mai multi manifestanți au 
fost arestați.

Aceeași atmosferă este semnalată 
și la Jinotepec — oraș care se gă
sește doar la 45 km sud de Managua 
— unde demonstrațiile de stradă 
continuă pentru a treia zi conse
cutiv.
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Banane și vulcani

articol
mon- 

desfă- 
Buenos

• FOTBALUL IN LU 
ME. Intr-un amplu 
consacrat campionatului 
dial de fotbal, care se 
șoară în prezent la
Aires, revista „Paris Match" no
tează că, în prezent, F.I.F.A. 
(Federația Internațională de 
Fotbal) are mai mulți membri 
decît Organizația Națiunilor 
Unite, respectiv peste 150, față 
de 149. La ora actuală, numărul 
fotbaliștilor legitimați în întrea
ga lume depășește 35 milioane. 
Numai în U.R.S.S. există 
bine de 25 000 de cluburi, 
circa 7 milioane J 
medie, la fiecare meci de divizia 
A care se desfășoară în lume 
participă 25 000 de spectatori. 
Stadioanele cele mai încăpă
toare există — firește ! — în
Brazilia, capacitatea lor totală 
apropiindu-se de 6 milioane de 
locuri ; cel mai mare din lume 
este stadionul Maracana, de la 
Rio de Janeiro, care poate 
adăposti 220 000 de spectatori.

mai 
cu 

jucători. în

î
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Știrile sosesc mereu, cad sec, una după alta, ca mărgelele negre 
ale unui colier rupt. Exeduții, arestări, represiuni. Execuții: munci
tori, țărani, oameni sărmani ai unuia dintre cele mai sărmane po
poare. Fără judecată, fără lege — fărădelegi. Sute și mii de execuții.

Este de neînțeles cum pămîntul vulcanic al Guatemalei n-a că
pătat iz roșietic, sîngeriu. Este de neînțeles cum bananele Guate
malei își mai păstrează culoarea ivorie și aroma inocentă.

O știre spune că anul trecut au fost identificate 894 asasinate 
politice — o preciziune penibil de Imprecisă. Căci sînt țări unde 
există tripouri clandestine, baruri sau cinematografe clandestine — 
dar în Guatemala există cimitire clandestine: prin rîpe sau la maluri 
de rîuri ori lacuri; și altele, cele mai stranii și macabre — în cra
terele1 vulcanilor

...Știrile picură, ca mărgelele negre. La Panzas, în provincia Alto 
Verapaz a fost o demonstrație a săracilor pămintului — țăranii în
fometați de foame și lihniți de dreptate. Trupele au deschis focul: 
au căzut patru sute. Patru sute I Iar bananele, leneșe șl impertur
babile, continuă să aibă miez ivoriu șl parfum diafan.

Acum doi ani, pămîntul s-a zguduit cu furie, cutremurul cumplit 
a frămîntat adîncimile, vulcanii s-au trezit în tunet de mînie. De sub 
marea de ruine a bordeielor, de sub valurile dărimăturilor s-au nu
mărat vreo treizeci de mii de morți și o sută de mii de răniți. Iar 
publicațiile lumii au strigat senzaționale Imagini ale deznădejdii.

...NeoDservată, ca informație de fapt divers, a trecut știrea des
pre raportul organismului „Latin American Bureau" care arăta că 
numărul victimelor catastrofei naturale este mai mic decît al celor 
provocate de represiunile din numai ultimul deceniu. Estimat la 50 000 
de oameni asasinați.

...Știrile sosesc, se succed: rafale de mitralieră ale poliției și ar
matei la Masaya, în Nicaragua, reprimare sîngeroasă a studenților 
lîngă Managua, bombardamente din elicoptere împotriva demonstran
ților; execuții, asasinate, represiuni în Haiti. în Paraguay...

Sîngele sărmanilor pămîntului bogat curge ieftin, publicațiile lumii 
urmăresc senzaționalele salturi elastice ale unei mingi de piele, iar 
bananele își păstrează culoarea de fildeș.

...Este una din regiunile de mare intensitate vulcanică — geologii 
o numesc „aleea vulcanilor" ; de fapt, de la ghețarii din Alaska 
și pînă la Capul Furtunilor, peste umerii Anzilor Cordilieri, se întin
de „centura de foc". Adîncind faliile, placa tectonică este instabilă 
și se deplasează. în prezent, spre dreapta.

Denumirile aparțin geologilor și au în vedere structura rocilor, 
magma incandescentă, fluviile de lavă, furtunile bazaltului.

Mai adîncl și mai înalți sînt însă ceilalți vulcani — ai mîniei și 
deznădejdii, mai fierbinte — torentul setei de dreptate.

...A rămas celebră naivitatea unui localnic din preajma vulca
nului islandez Paricutin care, văzînd că dintr-un mușuroi de pămînt 
se ridică o dîră de fum, a încercat la început s-o înăbușe cu o roabă 
de pămînt: în zadar, căci mușuroiul a continuat să crească, verti
ginos, și a devenit vulcan înalt, spumegînd.

Nici cu o roabă de gloanțe nu se pot înăbuși vulcanii.
N. CORBU
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..ASTEPTftM CU BUCURIE $1 INTERES
VIZITA PRESEBINTELUINICULAE CEAUSESCU 

IN MAREA BRITANIE"
Ample relatări in marile cotidiane londoneze, la posturile de radio 

și televiziune, consacrate României, personalității șefului statului român

LONDRA (Agerpres). — Corespon
dentă de la Florea Țuiu : Presa bri
tanică, posturile de radio si televiziu
ne continuă să consacre spatii am
ple apropiatei vizite de stat a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu si a to
varășei Elena Ceaușescu în Marea 
Britanic.

Un al doilea reportai filmat în 
România și transmis vineri seara de 
societatea de televiziune ..Indepen
dent Television News" (I.T.N.) pre
zintă telespectatorilor britanici ima
gini grăitoare ale eforturilor susținu
te de industrializare din țara noas
tră. După ce anunță că săptămîna 
viitoare președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, va întreprinde o 
vizită de stat în Marea Britanle, co
mentatorul Keith Hatfield subliniază 
că „românii depun mari eforturi pen
tru transformarea României într-o 
țară industrializată". Pe fondul unor 
imagini filmate la Șantierul naval din 
Constanța, la Combinatul siderurgic 
din Galați, comentatorul subliniază că 
procesul industrializării a cuprins 
întreaga țară. Dacă în urmă cu 30 de 
ani, România era o țară agrară îna
poiată, în prezent, muncitorii de la 
șantierul naval menționat și din alte 
unități economice românești au drept 
deviză atingerea unor producții de 
înaltă tehnicitate și calitate. Aceasta, 
precizează el, „este o parte a concep
tului președintelui Nicolae Ceaușescu 
de transformare a României lntr-o 
țară industrializată, care să exporte 
produse finite, nu materii prime". în 
continuarea reportajului se precizea
ză că România deține importante re
surse șl tinde să devină o țară dez

voltată, lucru pe care U face fără să 
aibă șomaj.

Ziarul „DAILY TELEGRAPH" re
levă, intr-un comentariu, că pla
nurile de dezvoltare a României 
sint elaborate sub îndrumarea di
rectă a șefului statului român. La 
rindul său, cotidianul „THE GUAR
DIAN" publică în numărul său de 
sâmbătă, pe patru coloane, un arti
col însoțit de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care anunță 
vizite de stat și comentează unele 
momente ale ei. „Regina — se arată 
în articol — întreprinde săptămîna 
viitoare o premieră istorică. De 
marți pină vineri, ea și ducele de 
Edinburgh vor fi gazdele pre
ședintelui Ceaușescu și doamnei 
Ceaușescu". Ziarul precizează că 
„președintele Ceaușescu este primul 
șef de stat dintr-o țară socialistă 
căruia i se acordă Întreg ansamblul 
de onoruri rezervate unei vizite de 
stat in Marea Britanie".

în continuare, ziarul subliniază că 
„in timpul ultimelor cîteva săptă- 
mîni, președintele Ceaușescu a în
treprins vizite oficiale in Statele 
Unite șl China, precum șl in R.P.D. 
Coreeană, Vietnam, Kampuchia, Laos 
etc. Peste tot, el a fost bine primit. 
La Pekin l-a fost rezervată una 
dintre cele mai călduroase primiri 
de către populația capitalei chineze".

In cadrul pregătirilor întreprinse 
aici, la Londra, pe plan cultural, cu 
ocazia vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu, se înscrie și deschide
rea expoziției de artă, intitulată 
„Podoabe ale portului popular ro
mânesc", găzduită de secția de et
nografie a renumitului „British 
Museum".

Importanța vizitei șefului statului 
român și personalitatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu continuă să 
fie subliniate, în declarațiile lor, de 
înalte personalități politice britanice. 
Președintele Asociației de prietenie 
Marea Britanle — România, Harry 
Francis, a declarat : „Vizita
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, este primită aici cu 
mare bucurie și interes. Este un 
prilej unic pentru această țară de 
a primi vizita unui om politic atît 
de important, de talie internațio
nală, care își aduce o contribuție 
considerabilă la soluționarea pro
blemelor cu care este confruntată 
astăzi omenirea. Vizita este un eve
niment deosebit, intrucît în timpul 
ei vor avea loc întilniri și discuții 
cu oameni politici și cu reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri, ceea 
ce va impulsiona relațiile româno- 
britanice, atît pe pian politic, cit 
și economic.

Noi, membrii asociației, ne bucu
răm mult că săptămîna viitoare se 
va afla în Marea Britanle președin
tele Nicolae Ceaușescu, personali
tate politică recunoscută pentru po
ziția sa realistă in probleme inter
naționale. Am citit do curind decla
rațiile sale privind dezarmarea și 
credem că ele sint pe măsura marii 
reputații de eare se bucură pre
ședintele României in lume și că 
ele vizează adoptarea urgentă a 
unor măsuri eficiente care să ducă 
treptat la Îndeplinirea dezideratu
lui major al omenirii de a se re
nunța la Înarmare, in primul rind 
la cea nucleară".

Moment de amplă semnificație în evoluția 
unor tradiționale legături prietenești 

„Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu, om politic 
pe care îl considerăm printre figurile cele mai proemi
nente ale contemporaneității, va duce la noi pași 
importanți în dezvoltarea raporturilor multilaterale 
româno-britanice și consolidarea păcii mondiale66.

City-ul londonez, veritabil bu
chet de vestigii arhitecturale, în 
care veacurile s-au sedimentat lent 
si temeinic, este locul unde trecutul 
dă mina cu viitorul. Alături de băn
cile și edificiile destinate birourilor, 
unde ziua lucrează sute de mii de 
oameni, dar care noaptea rămîn reci 
și nelocuite. si alături de prețioase 
relicve ale trecutului. între care mo
numentala Guildhall, primărie me
dievală. a apărut. pe vaste spatii vi
rane. proiectul Barbican, așa-numitul 
„Living City" (City-ul locuit), unde 
vor trăi circa 6 000 de oameni. Este 
un modera complex urbanistic, cu
prinzând peste 2 000 de apartamente 
in blocuri mari, dispuse în patrula
ter sau sub formă de turnuri înalte, 
un Centru al artelor, cel mai mare 
de acest gen din tară, care va fi 
gata in 1979, diferite alte edificii uti
litare.

Acest impresionant orășel al civi
lizației secolului XX este semnifica
tiv pentru curentele nou apărute în 
perioada postbelică si care au avut o 
contribuție majoră la proiectarea de 
noi orașe — una din cele mai impor
tante acțiuni urbanistice britanice 
din ultima jumătate de secol. 
Aproape 2 milioane de oameni lo
cuiesc astăzi în aceste localități, 
multe din ele inexistente înainte, o- 
perație urbană de anvergură, în ur
ma căreia s-a ajuns la o desconges
tionare industrială și demografică a 
Londrei, ca și la combaterea cu suc
ces a poluării atmosferice.

Stevenage a fost primul nou oraș 
desemnat în primii ani după război. 
Dezvoltarea localității se află în mii- 
nile unei corporații de stat, institu
ție pe care am vizitat-o în cadrul re
centei călătorii a unui grup de zia
riști români în Marea Britanie. Con
vorbirile de la sediul corporației si 
vizitarea orașului ne-au arătat că as
tăzi. după mai bine de trei decenii, 
la numai 50 km nord de Londra. Ste
venage a devenit o prosperă așezare 
umană cu 75 000 de locuitori, uimind 
să crească, potrivit unei dezvoltări 
dirijate, la 100 000 de locuitori spre 
sfîrsitul secolului. Ca si în alte multe 
asemenea orașe noi. centrul comer
cial și social-cultural din Stevenage 
este rezervat în întregime pietonilor. 
De-a lungul anilor, s-au ridicat aici 
peste 20 000 de locuințe, diverse uni
tăți industriale, laboratoare de cer
cetări, școli primare, secundare și 
speciale, într-un cuvînt toate dotă
rile unui oraș după ultimul cuvînt 
al urbanisticii.

Și aici, la Stevenage, ca si în toate 
locurile vizitate în Marea Britanie 
s-a evidențiat INTERESUL LARG 
FAȚA DE APROPIATA VI
ZITA A PREȘEDINTELUI NICOLAE 
CEAUȘESCU SI A TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU, SEMNIFICA
ȚIA PROFUNDA A ACESTUI MO
MENT DE EXCEPȚIONALA ÎN

SEMNĂTATE politica In evo
luția ASCENDENTA A RAPOR
TURILOR romAno-britanice, 
menit să ducă la o mai bună cu
noaștere a preocupărilor și aspira
țiilor ambelor popoare, să contribuie 
ia consolidarea destinderii și secu
rității pe continent.

în acest sens, în cadrul unei con
vorbiri, avută la Camera Comunelor, 
cu FRANK ALLAUN, vechi deputat 
laburist de Manchester și iu prezent 
vicepreședinte al Partidului Laburist 
Britanic, ne-a declarat : Sper și sint 
încredințat că apropiata vizită in 
Marea Britanie a președintelui 
Nicolae Ceausescu, om politic pe 
care îl considerăm printre figurile 
cele mai proeminente ale contempo
raneității, va avea ca rezultat noi 
pași importanți in două direcții : 
dezvoltarea raporturilor multilatera
le intre țările noastre și consolidarea 
păcii mondiale.

Merită să subliniem că, pentru prl-

Insemnâri de călătorie

ma dată in istoria noastră, conducăto
rul unei țări socialiste est-eurapene va 
fi oaspete al reginei Marii Britanii, 
la Buckingham Palace. Aceasta este 
o dovadă a importantei care se a- 
cordă in Marea Britanie acestei vi
zite.

Urmărim cu satisfacție modul in 
care sint traduse in viață acordurile 
economice dintre România si Marea 
Britanie, acorduri care s-au dovedit 
a fi intru totul avantajoase pentru 
ambele țări. Desigur, ne-arn bucura 
mult dacă apropiata vizită a preșe
dintelui României ar conduce la ' în
cheierea unor ample înțelegeri simi
lare și, după cîte cunosc, convorbi
rile la nivel înalt urmează tocmai 
să concretizeze asemenea înțelegeri.

Este o concluzie împărtășită, de alt
fel. în rindurile conducerilor tuturor 
partidelor reprezentate in parlamen
tul britanic. Concludent în această 
privință ni s-a părut discuția avută 
în impozantul palat Westminster, se
diul celor două Camere ale parla
mentului, cu dl. DENIS HURD, pur
tătorul de cuvînt al Partidului conser
vator pentru problemele internațio
nale, sau, așa cum această funcție 
este considerată în mod traditional, 
minis-tru de externe în „cabinetul de 
schimb". Ca oameni politici, indife
rent de apartenența de partid, ne 
bucurăm in mod deosebit de evoluția 
fericită a relațiilor anglo-române, 
a declarat interlocutorul. Schimburi
le de vederi cu personalități politice 
care au o asemenea experiență si 
care se bucură de o asemenea in
fluență în lumea de astăzi, cum este 
președintele Nicolae Ceaușescu. pre

zintă o însemnătate asupra căreia 
cred că nu trebuie să mai insistăm. 
Poziția României in viața internațio
nală se distinge, după părerea mea, 
prin curaj, originalitate si indepen
dentă de gîndire. După cîte știu eu, 
președintele tării dumneavoastră s-a 
intilnit cu marea majoritate a lide
rilor politici ai lumii. Foarte recent 
a făcut o vizită — urmărită si aici, 
în Marea Britanie, cu deosebit in
teres — în Republica Populară Chi
neză și în alte țări ale Asiei. Ne sint 
bine cunoscute interesul deosebit șl 
eforturile intense depuse de România 
pentru reglementarea situației de în
cordare din Orientul Mijlociu, ca și 
din alte părți ale lumii. Sint doar 
cîteva din motivele care ne fac să 
apreciem apropiatul dialog anglo-ro- 
mân la nivel înalt ca deosebit de 
valoros. Prin întreaga sa politică, 
România se află într-o poziție unică 
de propagare a spiritului de înțele
gere și bunăvoință, dacă pot spune 
așa. Si în spiritul înțelegerii și bună
voinței, ne pregătim să-l salutăm ca 
pe un oaspete de seamă.

In cadrul unei ample discuții la 
Institutul regal pentru probleme in
ternațional?, cu un grup de membri 
ai acestuia, tema relațiilor româno- 
britanice a ocupat, de asemenea, un 
loc central. Vizita președintelui dum
neavoastră — arăta, printre altele. 
KEITH KYLE, membru ai conducerii 
institutului — evocă existența unor 
posibilități — și necesități — de a 
colabora in cele mai diverse domenii, 
chiar dacă orinduirile noastre sociale 
diferă. Schimburile noastre comer
ciale cunosc un curs ascendent și se 
pot extinde și mai mult, iar în ce 
privește colaborarea pe alte planuri, 
este întotdeauna loc pentru mai bine. 
Dacă există voință politică de ambele 
părți, și avem multiple dovezi că a- 
ceastă voință există, atunci vizita 
președintelui Ceaușescu se va înscrie 
ca un moment excepțional de impor
tant, care va pune bazele unei dez
voltări rodnice și îndelungate a re
lațiilor dintre țările noastre.

Apreciem în mod deosebit po
zițiile României în ce privește secu
ritatea și cooperarea in Europa. 
Personal, consider că, după insuccesul 
reuniunii de la Belgrad, dialogul in
fectări trebuie mai bine folosit pen
tru a impulsiona aplicarea in viată 
a Actului final de la Helsinki în an
samblul său și avem in această pri
vință un excelent exemplu in vizita 
președintelui României in Marea Bri
tanie. Apreciem in mod deosebit ro
lul în cel mai înalt grad constructiv 
pe arena internațională al președin
telui României, care depune eforturi 
unanim recunoscute pentru a apro
pia popoarele Europei, și nu numai 
ale Europei.

Llviu RODESCU

P.C.I. propune o nouă întîlnire între guvern 
și partidele majorității parlamentare

ROMA 10 (Agerpres). — Secreta
rul general al Partidului Comunist 
Italian. Enrico Burlinguer. a adresat 
o scrisoare președintelui Consiliului 
de Miniștri. Giulio Andreotti.

Considerind că este necesară o nouă 
Întîlnire a primului ministru cu re
prezentanții celor cinci partide ale 
majorității, care să discute ..in spe
cial problemele de politică economică 
si socială", documentul exprimă în
grijorarea P.C.I. fată de incertitudi

nile si insuficienta acțiunilor prin 
care ..guvernul si gruparea majori
tară realizează programul asupra că
ruia au căzut de acord". Este nece
sară o clarificare a problemelor ..de 
substanță și metodologie" — arată 
secretarul general al P.C.I.

Ziarul italian „II Popolo", organul 
Partidului Democrat-Creștin, de gu- 
vernămînt, menționează că Giulio 
Andreotti a interpretat scrisoarea 
ca „o contribuție constructivă".

Ravagiile secetei in Sahel
PARIS 10 (Agerpres). — Președin

tele Gambiei, Dawda Kairaba Jawara. 
a tinut o conferință de presă, arătînd 
că din cauza secetei îndelungate si
tuația este extrem de gravă mai 
ales în trei din cele 8 țări ale 
Sahelului : Ciad, Mali si Niger. Ja
wara, care este președintele Comite
tului permanent al țărilor Sahel în
sărcinat cu controlul asupra secetei, 
a relevat că regiunea are nevoie de 
700 000 tone cereale în acest an.

Sprijin larg propunerilor prezentate 
de România

LA SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRII GENERALE 
A 0. N. U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII

Po- 
vederea trecerii la mâsuri efec-

NAȚIUNILE UNITE 10 (Corespondență de la C. Vlad).
ziția și propunerile României în
tive de dezarmare, prezentate, din însârcinarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, de primul ministru 
sesiunea specialâ a Adunării 
mării, au trezit un larg ecou în rindul unor personalități politice aflate 
în aceste zile la O.N.U., al presei din diferite țări. Acest fapt reflectă 
o dată în plus aprecierea față de contribuția României la succesul 
întrunirii extraordinare, față de conținutul programului avansat de țara 
noastră pentru înfăptuirea dezarmării — program ce vizează deschi
derea unei perspective noi, constructive și rodnice, în această pro
blemă vitală a contemporaneității.

Șeful delegației Suediei, 
Thorsson, subsecretar de stat 
tru problemele dezvoltării în Minis
terul Afacerilor Externe și membru 
al parlamentului suedez, a declarat 
că „prin noua sa luare de poziție în 
legătură cu problemele dezarmării. 
România se dovedește același mili
tant activ și constructiv în eforturile 
de înfăptuire a unor măsuri concrete 
de reducere a cursei înarmărilor și 
trecere Ia dezarmare". El a subliniat 
valoarea deosebită pe care o are pen
tru formarea conștiinței și voinței 
politice a cercurilor largi mobilizate 
în lupta pentru reducerea cursei 
înarmărilor și inversarea sensului ei. 
inițiativa României privind elabo
rarea, sub egida O.N.U.. a unui stu
diu în legătură cu consecințele eco
nomice și sociale ale cursei înarmă
rilor. și <..........................
contribuția 
noastre 
Uzarea 
lui pe 
temă în 
anului 1977.

Poziția Româ
niei în proble
mele dezarmării, 
a declarat_ pre
ședintele 
tetului 
dezarmare de la 
New York al 
organizații
lor neguverna
mentale, Homer 
Jack, atestă din 
nou concepția 
clarvăzătoare și 
realistă a linei 
țări, independente 
și suverane asu
pra problemelor 
dezarmării. Con
cepția președin
telui Nicolae 
Ceaușescu asu
pra tendințelor și 
evoluțiilor majore 
ternațională, ca și asupra 
modalităților de soluționare, in inte
resul tuturor popoarelor, a probleme
lor care confruntă astăzi omenirea, 
își va găsi, fără îndoială, un larg 
ecou in rindurile organizațiilor de 
masă angajate in lupta pentru înlă
turarea pericolului războiului, pen
tru instaurarea unei păci favorabile 
în cel mai înalt grad afirmării idea
lurilor de progres și dezvoltare 
tuturor statelor lumii.

Referindu-se la faptul că, în ca
drul măsurilor de dezarmare ce 
buie neîntîrziat adoptate, România 
acordă prioritate absolută dezar
mării nucleare, Gyotsu Sato, șe
ful delegației organizațiilor de 
masă din Japonia, care luptă îm
potriva pericolului armelor atomice 
și cu hidrogen, ne-a declarat că 
„propunerile României în acest do
meniu dovedesc preocuparea consec
ventă manifestată de-a lungul anilor 
la nivelul cel mai înalt de România 
în vederea eliminării din viata ome
nirii a celui mai mare pericol care a 
amenințat-o vreodată în înseși ba
zele civilizației sale".

Șeful delegației Republicii Malta, 
Victor Gauci. a relevat că „prezen
tarea poziției de principiu în 
Adunarea Generală, ca și activitățile 
concrete desfășurate de România la 
sesiunea specială învederează pro
movarea cu continuitate in viata in
ternațională a unei politici de li
chidare a focarelor de încordare în 
relațiile dintre state, de dezangajare 
militară și dezarmare, de abolire a 
amestecului străin în afacerile inter
ne ale statelor. Este o politică ce se 
manifestă în mod pregnant si la 
această sesiune, ca si în anii trecuti. 
cu prilejul activităților Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa.

Șeful delegației Republicii Filipine,
D. Yango, a declarat, printre altele: 
„îmi face plăcere să spun că pozi
ția românească expusă în Adunarea 
Generală este prin excelență con
structivă. Prin, elementele sale — 
credem — ea aduce o contribuție 
deosebit de utilă la înfăptuirea _ de 
pași concreți pe calea dezarmării. 
Aș dori să menționez, în. mod deo
sebit, ideea soluționării pe cale paș
nică a disputelor internaționale con
cretizată în propunerea privind în
cheierea unui acord care să anga
jeze toate statele de a rezolva pro
blemele litigioase pe calea politică 
a negocierilor. Și noi, în Filipine, 
dorim realizarea unui acord asupra 
acestei probleme în cadrul O.N.U. 
Am reținut, de asemenea, cu satis
facție, ideile României privind ne
cesitatea creșterii rolului O.N.U. — 
sferă de preocupări în. care, așa 
cum se știe, România și Filipinele 
au inițiat de mai mulți ani o acti
vitate larg apreciată în cadrul Na
țiunilor Unite. Creșterea rolului 
O.N.U. implică în mod evident re
stabilirea sa pe o poziție centrală în 
timpul diverselor eforturi de dezar
mare ce se întreprind azi în lume".

al guvernului. Manea Mânescu, la 
Generale a O.N.U. consacrată dezar-

Inga 
pen-

cheltuielile militare, ca și 
de prim rang a țării 

ia rea-
studiu- 
aceastâ 
cursul

în legătură cu măsurile concrete 
propuse de România sesiunii spe
ciale, șeful delegației Republicii Sin
gapore, T. T. B. Koh, a spus: „Po
ziția României expusă în Adunarea 
Generală reprezintă una din cele 
mai substanțiale contribuții in ca
drul dezbaterilor generale. Expune
rea conține, pe lingă valoroase idei 
de ordin teoretic, și un ansamblu 
de zece măsuri specifice care, prin 
importanța tar, trebuie să fie luate 
în considerație în mod deosebit de 
comitetul plenar al sesiunii.

România, ca și Republica Singa
pore, fac parte din rindul țărilor 
mici și mijlocii în curs de dezvol
tare. Ele se pronunță deopotrivă 
pentru crearea de zone lipsite de 
arme nucleare în diferite regiuni ale 
lumii și noi sprijinim ideea țării 
dumneavoastră privind transforma
rea Balcanilor într-o zonă a păcii,

România — relatează agenția 
FRANCE PRESSE — a prezentat A- 
dunării Generale a O.N.U. „un pro
gram de dezarmare în zece puncte, 
comportînd o serie de măsuri ime
diat aplicabile". Prezentînd cele zece 
propuneri, agenția evidențiază pe 
cele privind : înghețarea cheltuieli
lor, efectivelor militare și armamen
telor tuturor statelor și utilizarea su
melor astfel economisite în cadrul 
unor programe naționale de dezvol
tare pașnică și pentru crearea unui 
fond de dezvoltare a țărilor sărace; 
crearea de zone demilitarizate de o 
parte și de alta a tuturor frontiere
lor naționale 
rea 
lulul 
necesitatea 
menirii 
doptarea 
gajarea 
tarea de 
unei 
eliminarea 
gice.
neutroni ; crearea unor zone de pace 
și cooperare internațională ; înche
ierea unui acord international prin 
care statele să se angajeze că vor 
soluționa orice diferende dintre ele 
exclusiv prin mijloace pașnice ; în
tărirea mecanismelor O.N.U. care se 
ocupă de problema dezarmării ; in
stituirea unor măsuri. Internationale 
de control pentru

pentru dezangaja- 
militară și reducerea perico- 

confruntării între state ; 
înlăturării scindării o- 

în blocuri militare ; a- 
de măsuri privind dezan- 
militară in Europa : adop- 
măsuri treptate în. vederea 

dezarmări nucleare totale și 
armelor chimice, biolo- 

radiologice și a bombei cu

Comi- 
pentru

„Președintele Ceaușescu cere să se 
facă totul pentru a se deschide calea 
spre dezarmare prin măsuri concrete 
și hotă rite “
„Una din cele mai substanțiale con
tribuții în cadrul dezbaterilor 
generale"
„Poziția României este prin excelență 
constructivă"

dln viața In-
căiior și

ale

tre-

dorind, la rindul nostru, aă trăim 
într-o regiune care să fie liberă de 
arme nucleare. In comitetul plenar 
al sesiunii, țara mea va sprijini va
loroasele propuneri prezentate de 
România în dezbaterile generale".

„Președintele Ceaușescu cere să se 
facă totul pentru a se deschide ca
lea spre dezarmare prin măsuri ho- 
tărîte și concrete" — relatează, în
tr-o corespondență, agenția TANIUG. 
„România, continuă agenția, a pre
zentat o serie de propuneri concrete 
vizînd inițierea imediată a procesu
lui î,n direcția dezarmării. Punctul 
de plecare al României îl constituie 
ferma convingere că principalele pu
teri militare, precum și pactele mi
litare, trebuie să ofere un exemplu 
și să orienteze 
țională, prin 
dezarmare".

Săptămînalul 
arabă „ROSE EL YOUSSEF" a pu
blicat, în ultimul său număr, un 
amplu articol intitulat „Inițiativa 
României pentru o dezarmare com
pletă". Articolul, care este însoțit de 
fotografia președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, face o amplă prezentare 
a hotărârii C.C. al P.C.R. din mai, 
anul acesta, privind poziția Româ
niei în problemele dezarmării și, în 
primul rind, ale dezarmării nucleare.

„încă din 1975 — scrie revista — 
din inițiativa președintelui Nicolae 
Ceaușescu, România a prezentat la 
O.N.U. documentul «Poziția Româ
niei în problemele dezarmării, în 
primul rind ale dezarmării nuclea
re, și în instaurarea unei 
nice în lume*-. Acest 
cuprindea propunerea 
vocare a unei sesiuni 
a Adunării Generale a 
supra dezarmării. România a ac
ționat, în cooperare strînsă cu 
alte state, pentru pregătirea acestei 
sesiuni, căreia ii acordă o deosebită 
importanță".

Poziția României privind proble
matica dezarmării a suscitat un in
teres deosebit din partea organelor 
de presă din Sri Lanka, principalele 
cotidiane din această țară consacrînd 
documentului românesc ample co
mentarii. Pe lingă propunerile con
crete de dezarmare, ziarul „SUN" a 
evidențiat inițiativa președintelui Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cuprinsă în 
documentul avansat de România în 
1975, în legătură cu convocarea se
siunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate dezarmării, pre
cum și punctul de vedere al țării 
noastre privind necesitatea înfăptui
rii dezarmării, în primul rînd a celei 
nucleare.

Cu titlul „Dezarmarea este impe
rativă, afirmă România", ziarul 
„CEYLON DAILY NEWS" a prezen
tat integral propunerile românești. 
Un alt cotidian, „DAILY MIRROR", 
a reliefat, integral, două zile conse
cutiv, propunerile tării noastre sub 
titlul „Interzicerea înarmărilor : pro
puneri ale României".

comunitatea interna- 
activitatea lor, spre
egiptean de limbă

păci trai- 
document 
de con- 

speciale 
O.N.U. a-

verificarea acor
durilor prevăzînd 
dezarmarea.

Agenția ASSO
CIATED PRESS, 
referindu-se la po
ziția românească 
expusă la O.N.U., 
relevă îngrijora
rea exprimată de 
tara noastră în le
gătură cu inter
vențiile militare 
străine si ameste
cul în treburile 
interne ale țărilor 
africane. poziția 
României în pro
blemele Ciprului 
și Orientului Mij
lociu. propunerile 
țării noastre pri
vind adoptarea de 
măsuri concrete în 
direcția ’ dezar
mării.

O relatare am
plă a propuneri
lor României a 

transmis sî agenția REUTER. Româ
nia, relevă agenția, „a propus înghe
țarea tuturor bugetelor militare, a 
efectivelor trupelor și armamentelor 
la nivelul din 1978, urmată de redu
cerea lor între 10 și 15 la sută pină 
în 1985, a sugerat, de asemenea, crea
rea unor zone demilitarizate la fron
tierele naționale, pentru reducerea 
riscurilor unei confruntări militare".

Sub titlul „România propune blo
carea imediată a bugetelor si efecti
velor militare", ziarul belgian „LE 
PEUPLE". ca si „JOURNAL ET 
INDEPENDANCE". arată că tara 
noastră „a propus o blocare a tutu
ror bugetelor militare si a armamen
telor la nivelul lor din 1978. urmată 
de reducerea lor cu 10—15 la sută 
pină în 1985". România a sugerat, de 
asemenea, „stabilirea de zone demi
litarizate de 15 pină la 20 de km. de 
o parte si de alta a frontierelor na
ționale. în scopul diminuării riscurilor 
de conflict".

în scopul facilitării negocierilor 
privind desființarea blocurilor mili
tare. alianțele militare ar trebui să 
se angajeze să nu admită noi mem
bri si să nu sporească potențialul lor 
— propune România.

„Fondurile economisite prin redu
cerea arsenalelor nucleare si conven
tionale trebuie să servească dezvol
tării economice a fiecărei țări, pre
cum si creării unui fond special al 
Națiunilor Unite pentru dezvoltarea 
țărilor lumii a treia". Potrivit Româ
niei. prioritatea în materie de dezar
mare trebuie să fie acordată arma
mentelor nucleare, scopul final fiind 
distrugerea lor.

Cele două ziare belgiene subli
niază, totodată, că „România propune 
stoparea producției de arme chimice, 
biologice, bacteriologice si radio
active. inclusiv a bombei cu neu
troni".

România a cerut ca statele membre 
ale O.N.U. să se angajeze să desfiin
țeze bazele lor aflate pe teritorii 
străine si să nu trimită trupe pe 
ritoriile altor state.

Susținîndu-se ideea zonelor 
pace, s-a reiterat propunerea 
mână de a transforma Balcanii 
tr-o „regiune denuclearizată. de bună 
vecinătate, de pace si de largă coope
rare".

Cotidianul „LA LIBRE BEL
GIQUE" publică articolul „Națiunile 
Unite — România prezintă un plan 
de dezarmare", în care se eviden
țiază. printre altele, propunerea pri
vind deschiderea negocierilor pentru 
desființarea simultană a N.A.T.O. și 
a Tratatului de la Varșovia.

Ziarul „LE SOIR" publică, la rin
dul său. un articol intitulat „Dezar
marea — România propune dizolva
rea N.A.T.O. și a Pactului de la 
Varșovia", predzînd că România 
apreciază că „este in interesul păcii 
mondiale să se desființeze divizarea 
lumii in două blocuri militare si să 
se înlocuiască alianțele militare cu 
un pact_ european care ar îngloba 
toate țările participante la Confe
rința de la Helsinki".

te-

de 
ro- 
în-

agențiile 
de presă 
transmit:

Conferința muncitoreas
că a țărilor Mării Baltice, 
Norvegiei și Islandei,13 03,70 
participă reprezentanți ai unor cen
trale și uniuni sindicale din R.D.G., 
Danemarca, Islanda, Norvegia, Po
lonia, U.R.S.S., R.F.G., Finlanda șl
Suedia, și-a deschis lucrările la Le
ningrad. Deviza reuniunii este „Uni
tatea acțiunilor sindicatelor în lupta 
pentru pace, dezarmare și progres 
social". Una dintre problemele aflate 
pe agenda reuniunii este rezolvarea 
problemelor legate de protecția me
diului în regiunea Mării Baltice.

In Declarația comună po- 
lono-nigeriană d3tă publicității 
la Varșovia, la încheierea vizitei ofi
ciale a șefului guvernului militar fe
deral, comandantul suprem al Forțe
lor armate ale Republicii Federale 
Nigeria, Olusegun Obasanjo, se sub
liniază hotărîrea părților de a inten
sifica cooperarea dintre cele doua 
țări pe plan politic, economic, so
cial, științific, cultural și juridic. 
Părțile vor studia îndeosebi posibili
tățile extinderii cooperării in con
strucțiile navale, dezvoltarea portu
rilor, industriei chimice, agriculturii, 
prelucrării petrolului, industriei si
derurgice.

Eliberarea secretarului
general al C.C. al P.C. din
Bangladesh, Mohammed Farhad,
arestat în octombrie 1977. cînd a 
interzisă activitatea partidului, a fost 
anunțată la Dacca.

în cadrul acțiunilor consacra
te celei de-a 60-a aniversări a 
formării statului național uni
tar român, conducerea teatru
lui „Vagantenbuhne" din Ber
linul occidental a organizat o 
seară de proză și poezie româ
nească.

Ambasadorul României în Fin
landa, Constantin Vlad, a ofe
rit Bibliotecii municipale din 
orașul Rovaniemi —'centrul ad
ministrativ al Laponiei — din 
partea guvernului român un set 
de cărți editate in țara noastră. 
Printre acestea se numără lu
crări ale președintelui Români
ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
editate in limba finlandeză și 
in limbi de circulație universa
lă, lucrări de literatură social- 
politică și beletristică, albume 
de artă.

Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" a prezentat in orașul is- 
raelian Acco un spectacol care 
s-a bucurat de un deosebit suc
ces.

Ședință C.fi.E.R. La Moscova 
a avut loc cea de-a 52-a ședință a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
comerț exterior, la care, din țara 
noastră, a participat o delegație con
dusă de Dumitru Bejan, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale. Comisia a adoptat 
recomandări vizînd asigurarea înde
plinirii prevederilor protocoalelor pe 
anul în curs, a examinat problemele 
legate de participarea organelor de 
comerț exterior ale țărilor membre 
ale C.A.E-.R. la elaborarea și reali
zarea programelor speciale de cola
borare pe termen lung, precum și 
alte probleme ale colaborării reci
proce.

Guvernul columbian a in- 
terzis demonstrațiile de stradă și a 
intensificat măsurile de securitate pe 
întreg teritoriul țării, în ajunul în
ceperii unei noi operațiuni de numă
rare a voturilor înregistrate 15? ale
gerile prezidențiale desfășurate la 4 
iunie a.c.

SPANIA
Măsuri de combatere
MADRID 10 (Agerpres). — Guver

nul spaniol a declarat, vineri, ilegală 
purtarea de uniforme și arme la a- 
dunări publice, precum și utilizarea 
de echipamente menite să împiedice 
identificarea persoanelor respective. 
Măsura vizează elementele de extre
mă dreaptă, care s-au dedat în ulti
ma vreme la o serie de acte de vi
olență atît la Madrid, cit și în alte 
regiuni ale Spaniei.

Pe de altă parte. Curtea națională 
de justiție din Madrid a dispus ci
tarea pentru depoziții a unui număr 
de patru lideri de organizații de ex
tremă dreaptă în procesul intentat în 
cazul asasinării, anul trecut, la Ma
drid. a celor cinci juriști comuniști. 
Printre cei citați figurează Raimun-

a activității teroriste
do Femandez-Cuesta, lider al parti
dului „Mișcarea Națională" — noua 
denumire a Falangei franchiste. de 
două ori ministru în timpul re
gimului franchist. Bias Pinar. lider 
al partidului neofascist „Fuerza 
Nueva". și Juan Garcia Carres, unul 
din conducătorii falangei.

11 partide politice spaniole, inclu
siv cele reprezentate în parlament, 
au semnat, sîmbătă. un comunicat 
comun în care condamnă înmulțirea 
actelor de violentă comise de ele
mentele de extremă dreaptă „împo
triva exercitării drepturilor demo
cratice si a libertății cetățenilor" si 
îsi declară voința ..de a acționa so
lidar și cît mai energic" pentru com
baterea acestora.

Speculă cu produse 

petroliere
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Guvernul american a cerut compa
niei petroliere „Exxon" să restituie 
trezoreriei suma de 183,3 milioane 
dolari, obținută prin încălcarea re
glementărilor federale în vigoare Pri
vind prețul petrolului — a anuntat 
un purtător de cuvînt al Departa
mentului Energiei. Potrivit plingerii 
depuse de acest minister la un tribu
nal federal din Washington, compa
nia menționată a profitat de dublul 
preț al petrolului instituit în Statele 
Unite în perioada crizei energetice 
din 1973—1974 pentru a vinde mai 
scump o importantă cantitate de pe
trol extrasă în Texas.

Atac al trupelor 
israeliene 

în sudul Libanului
BEIRUT 10 (Agerpres). — Agenția 

palestiniană de presă W.A.F.A. 
anunță că un comando israelian — 
format din 150 de oameni — a de
barcat vineri, in primele ore ale di
mineții. pe litoralul sudic al Liba
nului, la 12 km sud de orașul 
Saida (Sidon). „Forțele noastre — 
precizează agenția — au interceptat 
imediat comandoul, urmînd un vio
lent schimb d-> focuri". „în același 
timp — continuă W.A.F.A. — nave de 
război israeliene. împreună cu aviația 
au bombardat regiunea pentru a 
sprijini acțiunea comandoului".

★
Surse militare palestiniene, citate 

de agenția M.E.N.. apreciază că 
scopul urmărit de operațiunea co
mandoului israelian în sudul Libanu
lui este de a crea impresia că această 
regiune se află încă în „nesiguranță" 
si de a justifica astfel amînarea re
tragerii Israelului din această regiune 
—acțiune prevăzută pentru marți. 13 
iunie. Aceleași surse adaugă că pier
derile in vieți omenești înregistrate 
în rindul palestinienilor si libanezilor 
se ridică la 25.

TEL AVIV. — Potrivit unui pur
tător de cuvînt militar israelian citat 
de agențiile U.P.I.. A.F.P. si Reuter, 
în noaptea de joi sore vineri, un 
grup de comando israelian a atacat 
baza navală palestiniană de la Dar- 
El-Burg. situată la sud de orașul li
banez Sidon (Saida). Această opera
țiune — precizează purtătorul de cu
vînt — la care au participat si para- 
sutisti israelieni. a avut loc ne mare, 
în rindul comandoului israelian s-au 
Înregistrat doi morii si opt răniți.

NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul 
general al O.N.U.. Kurt Waldheim, a 
exprimat profunda sa îngrijorare în 
legătură cu atacul comis de trupele 
israeliene. care ocupă ilegal sudul 
Libanului, împotriva pozițiilor pa
lestiniene.
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