Ieri, în marea Piață a Palatului Republicii din Capitală a răsunat puternic
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Intr-o atmosferă de vibrantă însuflețire patriotică, peste
300000 de oameni ai muncii, răspunzind strălucitei
inițiative de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
au exprimat hotărirea fermă a întregului popor de a acționa
pentru o Europă fără armament nuclear, pentru o lume
fără arme și fără războaie

GRANDIOASA ADUNARE POPULARĂ CONSACRATĂ DEZARMĂRII ȘI PĂCII

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm și impresionantă unitate
de simțire și voință pentru apăra
rea cauzei păcii ■— bunul cel mai
de preț al omenirii — peste 300 000
de cetățeni din București și delegați
din cele 40 de județe ale țării —
muncitori, țărani, intelectuali, studenți, elevi, militari, pensionari,
gospodine, veterani de război, oa
meni de toate virstele și profesiile
români, maghiari, germani și de
alte naționalități — au participat,
simbătă, 5 decembrie, la marea
adunare populară din Capitală,
consacrată dezarmării generale,
securității, colaborării și păcii.
...Ora 12. La apariția in balco
nul sediului Comitetului Cen
tral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat sînt
intîmpinați cu puternice urale, cu
' idelungi ovații, semn al dragostei
\ îerbinți, al profundei recunoștințe
pe care toți cetățenii patriei le
nutresc față de secretarul ge
neral al partidului pentru ac
tivitatea neobosită pe care o des
fășoară în scopul lichidării factori
lor de încordare, tensiune și con
flict din viața internațională, pentru
soluționarea problemelor complexe
ale lumii de azi în concordanță cu
interesele și năzuințele vitale ale
popoarelor. Participanții la adu
nare scandează cu însuflețire
„Ceaușescu-n tot ce face este omul
pentru pace!", „Ceaușescu ne înva
ță s-apărăm dreptul la viață!",
„Ceaușescu și poporul, pacea lumii
— viitorul!".
Un grup de pionieri și șoimi ai
patriei au oferit tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și tovarășei
Elena
Ceaușescu buchete de flori.
împreună cu tovarășulNicolae
Ceaușescu
și tovarășa
Elena
Ceaușescu, în prezidiul adunării se
aflau tovarășii Ilie Verdeț, Iosif
Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică.
Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion
Coman, Nicolae Constantin, Con
stantin Dăscălescu, Ion Dincă, Ja
nos Fazekas, Ludovic Fazekas, Cor
nelia Filipaș, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe
Pană. Ion Pățan, Dumitru Popes
cu, Gheorghe Radulescu. Aneta
Spornic, Ștefan Voitec, Ștefan An
drei, Emilian Dobrescu, Petru
Enache,
Mihai Gere, Nicolae
Giosan, Suzana Gâdea, Ion Ioniță, Ana Mureșan, Elena Nae,
Constantin Olteanu, Cornel Onescu,
Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard
Winter, Marin Enache. Nicolae Andrițoiu, laminorist la Combinatul
siderurgic Reșița, Anghel Mircea
Dan, președintele C.A.P. Grindu,
județul Ialomița. Erou al Muncii
Socialiste, Constantin Arseni, pre
ședintele Biroului Comitetului Cen
tral al Organizației Democrației și
Unității Socialiste. Marian Avram,
șef de echipă la întreprinderea .,23
August" București. Erou al Muncii
Socialiste, Emanoil Babici. direc
tor al întreprinderii de mașini grele
București, Dumitru Bâlasa, mun
citor la I.A.S. Călărași, secretar al
comitetului de partid. Traian
Boierescu, director al I.A.S. Bu
zău, Teodor Boncalo. maistru la în
treprinderea minieră Lupeni, Erou
al Muncii Socialiste, Ion Cazacu,
președintele C.A.P. Plopeni. jude
țul Constanta. Nicu Ceaușescu. se
cretar al Comitetului Central al
U.T.C., Alexandru Ciovîrnache, me
canizator la S.M.A. Lipova. județul
Arad. Tamara Dobrin, președintele
executiv al Consiliului Național al
(Continuare în pag. a Il-a) *

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarâși ți prieteni,
Doresc să încep prin a adresa
sutelor de mii de participanți la
marea adunare populară de la
București, ca și participanților
la demonstrațiile pentru pace din
întreaga țară, întregului nostru
popor, în numele Comitetului
Central al partidului, al Consi
liului de Stat și guvernului, al
Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialis
te, precum și al meu personal,
un salut călduros, revoluționar,
împreună cu cele mai bune
urări. (Aplauze și urale puterni
ce, prelungite ; se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
Marea manifestație din Bucu
rești consacrată dezarmării și
păcii în Europa și în întreaga
lume, ca dealtfel toate marile
manifestații ce au avut loc în
țara noastră, în perioada anteri
oară, constituie expresia înaltei
conștiințe politice a poporului
român, a hotărîrii sale de a ac
ționa, împreună cu popoarele
europene, cu toate popoarele,
pentru oprirea cursei înarmări
lor, pentru o politică responsabi
lă față de destinele omenirii,
pentru reluarea politicii de des
tindere, de respect al indepen
denței naționale, de pace și co
laborare în Europa și în întrea
ga lume. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite; se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
Sîntem profund îngrijorați de
amploarea pe care a luat-o cursa
înarmărilor, de uriașa acumula
re de armament, în primul rînd
nuclear, din Europa, de hotărîrea privind amplasarea a noi ra
chete cu rază medie de acțiune
și dezvoltarea celor existente, de
producerea și amplasarea pe
continentul nostru a bombei cu
neutroni. (Se scandează pu
ternic „NU, bombei cu neu
troni !“). Amplificarea conside
rabilă a arsenalului atomic de
pe continentul nostru creează
pericolul unui război nuclear
care poate distruge întreaga Eu
ropă, întreaga lume. Sînt în pe
ricol minunatele cuceriri ale ști
inței, roadele evoluției naturii,
mărețele realizări ale societății
umane. Este în pericol creația
cea mai de preț, creația supremă
a naturii — omul, viața însăși !
(Se scandează puternic „Vrem
pace pe pămînt !“).

în actualele împrejurări grave
din viața internațională, cînd în
Europa se adună norii negri ai
unei furtuni catastrofale, este
necesar să facem totul pentru a
opri orice acțiuni ce pot aprinde
arsenalul nuclear și provoca de
zastrul mondial. (Se scandează
îndelung „Dezarmare — pace!“).
Am salutat și salutăm marile
manifestări populare din Europa
și de pe alte continente îndrep
tate împotriva cursei înarmări
lor, consacrate dezarmării, dezar
mării atomice, făuririi unei păci
trainice, apărării dreptului po
poarelor la existență liberă. (Se
scandează puternic „Dezarma
re — pace !“).
Poporul nostru a fost și va fi
întotdeauna alături la marile
manifestări pentru pace din Eu
ropa ; deși nu am fost prezenți
fizic, am fost de fapt alături de
manifestările din Europa pentru
pace, așa cum considerăm că și

popoarele europene, luptătorii
pentru pace din Europa sînt
prezenți aici, la București, în
lupta pentru pace ! (Aplauze și
urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu luptător pentru pace
și popor
).
**
Marele ecou internațional al
Apelului Frontului Democrației
și Unității Socialiste, al Apelului
Marii Adunări Naționale pentru
pace și dezahmare demonstrea
ză că ele răspund pe deplin nu
numai năzuințelor
poporului
nostru, ci și năzuințelor tuturor
popoarelor ; ele exprimă voința
omenirii de a trăi în pace, fără
războaie ! (Se scandează „De
zarmare — pace !“).
S-a ajuns la un asemenea sta
diu al înarmărilor, încît orice
nouă acumulare de arme, îndeo
sebi nucleare, poate declanșa o
catastrofă mondială.
A fost luat atomul de la meni
rea lui firească și a fost învățat
să ucidă.

S-a închis atomul în bombe de
zeci și sute de kilotone sau megatone, care pot semăna moar
tea, abisul, întunericul.
Se construiesc grote subterane
în speranța că nu poate pătrun
de acolo atomul ucigaș.
Se îrișală însă amarnic acei
care cred că se vor putea salva
de la pieire, ascunzîndu-se.
Cei ce vor dezlănțui atomul
pot fi siguri că nu vor scăpa de
forța sa nimicitoare !
Și dacă s-ar întîmpla, printr-o
minune, să rămînă în viață, să
fie siguri că nu vor scăpa de ju
decata dreaptă, aspră a oameni
lor, a popoarelor. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează
„Dezarmare — pace !“).
Să fie lăsat atomul liber, la lo
cul lui firesc, în materie !
Să punem atomul să producă
milioane și miliarde de kilowațiore energie !
/Să lăsăm atomul să aducă lu

mină în sate și orașe, în fabrici
și uzine, în casele oamenilor, să
le ușureze munca, să le facă via
ța mai bogată, mai frumoasă.
(Aplauze puternice ; se scandea
ză „NU, bombei cu neutroni !“).
Parafrazînd versurile lui Eminescu, adresîndu-ne oamenilor
muncii și oamenilor de știință,
am putea spune :
Nu produceți rachete, care să vă
ucidă,
Atuncea cînd veți crede că aveți
drept să trăi ți !
Faceți ca-n astă lume să aveți
dreptul la viață,
Și să trăiți ca frații ! Aplauze
puternice ;
se
scandează
„Ceaușescu — pace !“).
Și tot parafrazînd pe Eminescu, am putea spune :
Să nu uităm că-n noi e număr
și putere,
Cînd vrem, putem prea bine,.
pacea să-asigurăm !

(Aplauze puternice; se scandează
„Dezarmare — pace !“).
De aceea, acum, pînă nu este
prea tîrziu, să acționăm cu toată
hotărîrea pentru a pune capăt
politicii de înarmare, pentru a
opri amplasarea și dezvoltarea
de noi rachete nucleare !
Acum, cît sîntem încă în viață,
să facem totul pentru apărarea
dreptului suprem al popoarelor,
al oamenilor, la existență liberă,
la viață ! (Aplauze puternice ; se
scandează „Ceaușescu — pace!
).
**
După ce vor cădea primele
bombe nucleare va fi prea tîrziu!
Acum să-i judecăm pe cei care
pregătesc războiul atomic, acum
să-i determinăm pe cei care con
tinuă cursa înarmărilor să se
oprească de pe panta periculoa
să, abruptă, care duce la pră
pastie, la catastrofă, întreaga
omenire. (Aplauze puternice ; se
scandează „Vom munci și vom
lupta, pacea o vom apăra !“).
Salutăm începerea negocierilor
de la Geneva dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Ame
rica, consacrate opririi amplasă
rii și dezvoltării de noi rachete
nucleare. Așteptăm ca încă pe
timpul tratativelor să se ajungă
la încetarea realizării programu
lui de amplasare a noi arme în
Europa, la diminuarea armamen
tului existent.
Considerăm necesar să se ac
ționeze pentru un acord de redu
cere a rachetelor și armamentu
lui nuclear din Europa la nivelul
cel mai scăzut posibil. La reali
zarea unui echilibru între Est și
Vest trebuie să se ajungă nu prin
producerea de noi rachete și ar
mamente nucleare, ci prin redu
cerea substanțială a celor exis
tente. Considerăm că după reali
zarea acestui acord, a acestei re
duceri, trebuie să se acționeze în.
continuare pentru lichidarea to
tală a rachetelor cu rază medie
de acțiune și a celor tactice, a
oricăror armamente nucleare din
Europa, pentru realizarea unei
Europe fără arme atomo-nucleare de orice fel. (Se scandează pu
ternic „Dezarmare — pace ).!**
Deoarece problema armamen
telor cu rază medie de acțiune și
a altor armamente atomo-nucleare privește nemijlocit toate
popoarele europene, este necesar

(Continuare in pag. a III-a)
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Frontului Democrației și Unității
Socialiste. Doina Filipescu. stu
dentă la Institutul politehnic Iași,
Pantelinion Găvănescu, prim-secretar al Comitetului Central al
U.T.C.. Gunther May, vicepre
ședinte al Consiliului Central al
U.G.S.R.. Iosif Kovacs, prorector
al Universității „Babeș-Bolyai“ din
Cluj-Napoca,
vicepreședinte
al
Consiliului de Stat, general-locotenent în rezervă Andrei Neagu, pre
ședintele Comitetului foștilor luptă
tori și veteranilor de război împo
triva fascismului. Ion Neamu, di
rector al S.M.A. Miroși, județul
Argeș. Radu Rîciu. președintele
C.A.P. Drăgănesti Vlașca. Erou al
Muncii Socialiste, Marioara Siminiuc, primarul comunei Giarmata,
județul Timiș, Dumitru Radu Po
pescu. președintele Uniunii scriito
rilor. Radu Voinea, profesor la In
stitutul politehnic București.
La adunare au luat parte mem
bri ai C.C, al P.C.R., ai Consiliului
de Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, persona
lități ale vieții noastre științifice,
culturale și artistice, generali și ofițeri superiori, veterani de război,
ziariști.
Erau prezenți corespondenți ai
presei străine acreditați la Bucu
rești, precum și numeroși trimiși
speciali ai unor importante ziare,
agenții de presă, posturi de radio
și televiziune din diferite țări,
care au efectuat transmisii peste
hotare de la marea adunare popu
lară.
La această impunătoare mani
festare, sutele de mii de participanți au reafirmat cu toată vi
goarea adeziunea unanimă la noua
și strălucita inițiativă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pătrunsă de o
înaltă grijă și răspundere pentru
prezentul și viitorul poporului ro
mân, pentru destinele civilizației
umane, inițiativă care de citeva
săptămîni face înconjurul țării și
al întregii planete, ridicînd mili
oane și milioane de glasuri în
apărarea liniștii și securității, a
marilor idealuri de progres, bună
conviețuire și colaborare. Ei au
exprimat, în același timp, deose
bita satisfacție față de modul stră
lucit în care tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, a dus la îndeplinire
mandatul de mare răspundere în
credințat de Marea Adunare Na
țională. adresind mesaje conducă
torilor U.R.S.S. și S.U.A.. celorlalți
șefi ai statelor semnatare ale
Actului final de la Helsinki, prin
care se cere să se facă totul pen
tru a se ajunge la acorduri in ve
derea opririi amplasării și dezvol
tării de noi arme nucleare, retra
gerii rachetelor cu rază medie de
acțiune din Europa, pentru dezar
mare și securitate pe continentul
nostru. Ei au exprimat, totodată,
întreaga aprobare față de impor
tantele apeluri ale F.D.U.S. și
M.A.N., față de celelalte acțiuni
întreprinse de tara noastră în sco
pul opririi cursei înarmărilor, tre
cerii la măsuri practice de redu
cere a cheltuielilor, efectivelor
militare și armamentelor, pentru
apărarea libertății și independen
ței popoarelor, pentru făurirea
unei lumi fără războaie, a unei
lumi a înțelegerii, prieteniei și
colaborării pașnice intre toate na
țiunile.
Marea adunare populară din Ca
pitală, moment de deosebită im
portanță în suita manifestărilor
pentru pace — adunări, mitinguri,
marșuri — a fost precedată de o pu
ternică demonstrație în favoarea
păcii, desfășurată pe principalele
artere bucureștene. Coloane de
zeci de mii de demonstranți, ve
nind dinspre Piața Victoriei. Piața
Unirii, bulevardul Republicii și
din alte zone, se îndreptau către
Piața Palatului — locul de desfă
șurare a adunării populare. De
monstranții purtau drapele roșii și
tricolore, portrete ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, panouri pe care
erau reproduse citate din expune
rile președintelui României socia
liste cu privire la pace și secu
ritate, desene și grafice ilustrind
evoluția periculoasă a cursei înar
mărilor, pancarte pe care erau în
scrise îndemnuri și apeluri adre
sate muncitorilor, țăranilor, oame
nilor de știință de a acționa cu
toate energiile pentru dezarmare,
problemă cardinală, de care depind
munca pașnică și însăși existența
poporului nostru, chemări adresate
tuturor popoarelor lumii pentru a
determina prin eforturi unite și
consecvente, scoaterea armelor
atomice în afara legii, eliminarea
cu desăvîrșire a pericolului nuclear
din viața omenirii. Pe marile ar
tere bucureștene se scandau sem
nificative lozinci, exprimind pro
fundele simțăminte umaniste de
care este călăuzit poporul nostru :
„România a ales : Socialism,
Pace, Progres
„Să triumfe li
bertatea, pacea și securitatea !“,
„Nu bugete militare, fonduri pen
tru dezvoltare l“, „Nu vrem bom
be, armamente, pace vrem pe con
tinente !“.
Piața Palatului, martora atîtor
evenimente marcante din istoria
ultimelor decenii a patriei noastre,
era pavoazată în spiritul nobilei
idei a păcii, sub semnul căreia s-a
desfășurat marea adunare popu
lară.
Pe frontispiciile sediului Comi
tetului Central și al Palatului Re
publicii se aflau portretul tovară
șului Nicolae Ceaușescu, drapele
ale partidului și statului. Pe edifi
ciile ce încadrează piața erau în
scrise urările : „Trăiască Partidul
Comunist Român, in frunte cu
secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu !“,
„Trăiască
patria noastră liberă și indepen
dentă, Republica Socialistă Româ
nia !“, „Strîns uniți in jurul Parti
dului Comunist Român, in ca
drul Frontului Democrației și
Unității Socialiste să acționăm
pentru t triumful păcii, colaboși prieteniei popoarelor

planetei noastre !“, „Să asigurăm
înfăptuirea dreptului fundamental
al tuturor nonoarelor la viată, oace
și libertate, nrintr-o largă mișca
re unită a tuturor forțelor iubitoa
re de pace, să împiedicăm izbuc
nirea unui nou război, să instau
răm liniștea si securitatea pe pla
neta noastră !“. „Dezarmare, pace,
colaborare !“.

va dintre Uniunea Sovietică si Sta
tele Unite ale Americii. pentru
participarea. într-o formă sau alta,
ca o necesitate firească, obiectivă,
a tuturor statelor de oe continent
la aceste tratative.
Deschizînd adunarea, tovarășul
Ștefan Voitec. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliu

președintele României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Istorica inițiativă de pace a pre
ședintelui țării noastre — concre
tizată in Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste — a
dinamizat elanul revoluționar al
poporului român, care, prin vi
brante mitinguri, marșuri ale păcii
și adunări populare, s-a manifestat

mindrie patriotică de largul ecou pe
care il are in rindul popoarelor
lumii, al guvernelor inițiativa de
pace a președintelui României so
cialiste.
Noi, toți cetățenii patriei noas
tre, vedem in această inițiativă de
pace o nouă manifestare a grijii
și inaltei răspunderi a tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru viața și

In continuare, tovarășul
Voitec a spus :

Ștefan

„Stimați tovarăși,
Cu cele mai vii sentimente de
prețuire și respect, in numele tutu
ror celor prezenți. al intregii țări,
adresăm rugămintea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general

conducătorului partidului și statului
cu vii și îndelungi aplauze, cu urale,
cei prezenți reafirmind năzuința
nestrămutată a întregii noastre na
țiuni de a întări prin muncă noile
acțiuni ale României în favoarea
păcii, de a acționa cu toată hotărirea și fermitatea pentru instaurarea
unui climat in care toate popoare
le să se poată dezvolta libere și
suverane, la adăpost de orice ames
tec din afară sau agresiune.
în încheiere, tovarășul Ștefan
Voitec a spus :
„Stimați tovarăși,

Exprimind sentimentele profunde
de dragoste și recunoștință ale tu
turor celor prezenți, ale întregului
nostru popor, adresez tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, cele mai calde mulțumiri
pentru strălucita expunere prezen
tată la marea și vibranta noastră
adunare populară, pentru inflăcăratul apel la pace și dezarmare pe
care l-a adresat popoarelor intregii
lumi.
Mult stimate și mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,

In demersurile pe care personal
le faceți in vederea asigurării păcii
pe încercatul nostru continent, in în
deplinirea mandatului încredințat
de Marea Adunare Națională, vă
asigurăm că aveți alături de dum
neavoastră intregul popor român,
voința sa fermă de pace și co
laborare.
Stimați tovarăși,

Pretutindeni domneau entuzias
mul. însuflețirea, hotărîrea maselor
de oameni de a-si spori, prin noi
acțiuni ferme, contribuția activă la
apărarea si consolidarea păcii. în
acele clipe epocale, imensa piață
devenise un adevărat forum al Pă
cii. ai cărui participant! adresau
tuturor popoarelor lumii nobile che
mări la luptă centru oprirea am
plasării si desfășurării oe continen
tul european a rachetelor nuclea
re cu rază medie de acțiune, pen
tru retragerea si reducerea — de
o parte si de alta — a acestor arme
capabile să nună capăt istoriei omenirii. centru desfășurarea cu
succes. în spiritul celei mai înalte
rațiuni, a negocierilor de la Gene

lui de Stat, prim-vicenresedinte al
Consiliului Național al Frontului
Democrației si Unității Socialiste, a
spus :
„Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Marea adunare populară, la care
participă peste 300 000 de locuitori
ai Capitalei și delegații sosite din
toate județele țării, încununează
șirul marilor și numeroaselor ma
nifestări organizate in întreaga țară,
ca urmare a noii și strălucitei ini
țiative de pace a secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român,

puternic împotriva gravelor pericole
care amenință însăși existența
umanității, spunînd un „NU“ hotărît înarmărilor.
Poporul român s-a pronunțat și
se pronunță cu fermitate pentru
dezarmare și îndeosebi pentru
dezarmare nucleară, pentru oprirea
cursei înarmărilor și în special
oprirea amplasării și dezvoltării in
Europa de noi rachete nucleare,
pentru eliberarea continentului nos
tru de arme atomice, de teroarea
unui război catastrofal, pentru secu
ritate și pace, pentru libertate,
independență și colaborare intre
toate popoarele lumii.
Oamenii muncii, întregul popor
au luat cunoștință cu satisfacție și

liniștea poporului român, a tuturor
națiunilor, o expresie grăitoare a
politicii consecvente, profund uma
niste a partidului și statului nos
tru, pusă in slujba păcii, a înțele
gerii intre popoare, a edificării unei
lumi fără arme și războaie, a fău
ririi unui viitor luminos pentru
întreaga omenire.
tn numele acestor inalte idea
luri de pace, declar deschisă marea
adunare populară de la București".
Au luat apoi cuvîntul tovarășii
Marian Avram, Anghel Mircea Dan,
Gunther May, Constantin Arseni,
Ana Mureșan, Iosif Kovacs, Doina
Filipescu. Andrei Neagu. Pantelimon Găvănescu. (Cuvîntările se
publică în pagina a IV-a a ziarului).

al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de a lua cuvîntul la această
mare adunare populară".
Intimpinat cu deosebită căldură,
cu cele mai profunde sentimente de
dragoste și recunoștință, a luat
cuvîntul
tovarășul
NICOLAE
CEAUȘESCU.
Expunerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la adunarea populară
consacrată dezarmării generale,
securității, colaborării și păcii a
fost urmărită cu mare interes și. de
plină aprobare de toți cei prezenți,
și, prin intermediul radioteleviziunii, de întregul nostru popor. în
repetate rînduri, sutele de mii de
participanți au subliniat expunerea

Răspunzind dorinței formulate de
cetățenii patriei noastre in miile de
mesaje adresate conducerii parti
dului și statului, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu. cu prilejul
adunărilor care s-au desfășurat pe
întreg cuprinsul țării, a fost elabo
rat un Apel pentru dezarmare, pace,
securitate, independență și progres,
către popoarele europene și de pe
celelalte continente, către toate for
țele progresiste și democratice.
Propunem marii noastre adunări
populare să însărcineze Consiliul
Național al Frontului Democrației
și Unității Socialiste să definitiveze
acest apel și să-l adreseze po
poarelor, intregii lumi.
(în imensa Piață a Palatului răsu
nă puternice urale și ovații ;
se scandează „Ceaușescu — pace!“,
„Vom munci și vom lupta, pacea o
vom apăra!“).
Considerăm ovațiile dumneavoas
tră ca aprobare unanimă a acestei
propuneri.
Trăiască Partidul Comunist Român,
trăiască Republica Socialist^ Româ
nia, in frunte cu incercatul nos
tru conducător, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, luptător înflăcărat pen
tru pace, progres și colaborare intre
toate popoarele lumii!
Trăiască pacea in Europa!
Trăiască pacea tn întreaga lume !
Trăiască prietenia și colaborarea
dintre toate națiunile lumii !“,
Marea adunare populară s-a în
cheiat într-o atmosferă de Duternic
entuziasm. Mulțimea a aclamat în
delung pentru partid si secretarul
său general, tovarășul Nicolae
Ceausescu, pentru patria noastră
liberă, suverană si independentă,
pentru minunatul nostru ponor,
constructor al socialismului si co
munismului. pentru triumful păcii,
securității si colaborării internațio
nale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceausescu răspund cu
prietenie manifestărilor pline de
căldură, de simpatie ale oarticinantilor la marea adunare populară
Această atmosferă însuflețită este
întregită de un moment de înaltă
si profundă semnificație. în marea
piață răsună versurile rostite de
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ca
drul expunerii, care devin, pe cu
noscuta si îndrăgita melodie româ
nească a Horei Unirii, un adevărat
imn al păcii. Intonat cu intensă
bucurie si satisfacție de sutele de
mii de participanți. el exprimă vi
brant năzuința fierbinte a întregii
noastre națiuni de a trăi în pace
si prietenie cu toate popoarele,
voința sa fermă de a contribui cu
toate forțele la edificarea unei lumi
fără arme si războaie, la instau
rarea unui climat de liniște, secu
ritate. înțelegere, colaborare si
progres, in care să-si poată con
sacra energiile creatoare înfloririi
necontenite a patriei socialiste. în
deplină libertate si independentă.
în aceste cline se înaltă în văzduh
stoluri de porumbei, simbol etern
al păcii.
Vasta niată vibrează de puterni
ce si însuflețite aplauze, urale si
ovații. Mulțimea scandează cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul, apăra-vor
viitorul !“, „Ne mîndrim cu tot ce
face, Ceaușescu pentru pace !“, „Ne
poartă către pace azi solia — Parti
dul, Ceaușescu, România !“.
în această entuziastă manifesta
re sînt exprimate din nou. direct
si cald, simțămintele de nețărmu
rită dragoste, stimă si recunoștință
nutrite de toti cetățenii patriei fată
de secretarul general al partidu
lui. președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceausescu, care con
duce cu înțelepciune si clarviziune
destinele ponorului român ne calea
luminoasă a socialismului si comu
nismului. personalitate marcantă a
vieții politice internaționale, profund
preocupată de soarta întregii ome
niri. luptător neobosit pentru edificarea unei lumi mai drepte si
mai bune, o lume a păcii, a înțe
legerii si colaborării între națiuni.
Este reafirmată, in același timp,
hotărîrea unanimă a tuturor fiilor
României socialiste, fără deosebire
de naționalitate, de a urma si în
făptui neabătut politica internă si
externă a partidului si statului nos
tru, care corespunde in cel mai
inalt grad intereselor si aspirații
lor fundamentale ale națiunii noas
tre.
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CONSACRATA
ARMĂ R11 ȘI PĂCII
Cu vin ta rea tovarășului
Nicolae Ceaușescu &&
I)
(Urmare din pag. I)

ca ele să participe nemijlocit,
activ, la tratative, să-și poată
spune, într-o formă sau alta,
cuvîntul la conferința de la Ge
neva, contribuind la realizarea
înțelegerilor și acordurilor nece
sare, la oprirea amplasării de noi
rachete, la reducerea și elimi
nare treptată, deplină a tuturor
tipurfLi de rachete și armamen
te atomo-n"/;leare de pe conti
nentul nostfu. (Se scandează pu
ternic „Ceaușescu — pace ).!**
Noi, popoarele europene, indi
ferent în ce parte a continentu
lui ne aflăm, în Vest sau Est, în
Nord sau în Sud, sîntem direct
vizate de armamentul nuclear
existent și de cel ce ar urma să
se amplaseze în viitor !
Noi, popoarele europene, tre
buie să ne ridicăm cu toată ho
tărîrea și să spunem un NU ca
tegoric rachetelor cu rază medie
de acțiune, bombei cu neutroni,
oricăror armamente nucleare !
(Se scandează puternic : „NU,
bombei cu neutroni !“).
Să facem totul ca Europa să
devină un continent al colaboră
rii pașnice între toate statele,
fără deosebire de orînduire so
cială, un continent liber de arma
nucleară.
înțelegem bine că este nece
sar, totodată, să se acționeze cu
fermitate pentru trecerea la re
ducerea armamentului clasic, a
tuturor tipurilor de arme. Ne
pronunțăm consecvent pentru
desființarea concomitentă a ce
lor două blocuri militare. în acest spirit, România acționează
cu toată hotărîrea pentru înche
ierea cu rezultate pozitive a
Conferinței de la Madrid, pentru
convocarea unei conferințe con
sacrate încrederii și dezarmării
în Europa, pentru continuitatea
reuniunilor destin?'
’curității
și cooperării er
'ropa.
(Aplauze și
*e ;
se scande
pace !“),
Pur
re?
■fo.
■ «.ea
_a cenici un
x facem to.area generală,
.id pentru dezar,ară totală, în întrea(Se scandează „De— pace ).!** Cît timp va
anua cursa înarmărilor, cît
.imp se ’or produce diferite ti
puri de armamente nucleare și
de altă ratură, viața continen
tului eurooean, existența plane
tei noastre, a întregii lumi va fi
permanent în pericol. (Se scan
dează „Vrem pace pe pă
mînt !“).
Dintotdeauna socialismul s-a
pronunțat pentru dezarmare și
pace. A venit timpul să ne ridi
căm cu cea mai mare energie la
luptă pentru înfăptuirea nobile
lor idealuri ale umanismului so
cialist — pacea și colaborarea
între popoare libere și egale
în drepturi 1 (Se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
Este necesar să se pună capăt
oricărei propagande de justifi
care a cursei înarmărilor, propa
gandei urii împotriva altor po
poare. Cei ce desfășoară o ase
menea activitate încep ei înșiși
să devină prizonierii propriei lor
propagande, încep să urască lu
mea și viața, nu mai văd decît
răul și consideră războiul ca o
necesitate. Este necesar să se
pună capăt unei asemenea pro
pagande și acțiuni de dezinfor
mare a popoarelor. Dacă s-ar de
pune tot atîta insistență și s-ar
cheltui cel puțin tot atîtea mij
loace pentru propaganda de des
tindere, pentru dezvoltarea în
crederii și prieteniei, s-ar crea
premisele înfăptuirii năzuințelor
omenirii de a trăi într-o lume a
încrederii, a păcii, a colaborării
pașnice, de eliminare deplină a
războaielor din viața internațio
nală. (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează „Vrem pace
pe pămînt !“).

Qf-O îr
Stă* în puterea popoarelor eu
ropene, în puterea popoarelor
întregii lumi ca, acționînd unite,
cu toată hotărîrea, conștiente de
primejdia ce planează asupra
vieții lor, să determine oprirea
cursei înarmărilor.
Să spunem deci cu toată ho
tărîrea NU cursei înarmărilor,
NU oricăror rachete, oricărui ar
mament nuclear în Europa, în
întreaga lume ! (Aplauze și urale puternice; se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
Să spunem un DA răspicat
politicii de destindere și colabo
rare, de respect al independenței
naționale a tuturor popoarelor,
un DA politicii de pace în în
treaga lume ! (Aplauze puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu —
pace ).!**
Să acționăm cu toată hotărî
rea, acum, cît sîntem în viață,
pînă nu este prea tîrziu, pentru
a asigura dreptul fundamental
al oamenilor, al popoarelor, la
libertate, la viață ! (Aplauze și
urale puternice ; se scandează
„Vom munci și vom lupta, pacea
o vom apăra !“).
Ne exprimăm speranța și do
rința că glasul popoarelor va fi
auzit și respectat !
Cei ce stau lîngă rampele de
lansare sau depozitele de arma
ment nuclear — generalii, ofițe
rii, ostașii, conducătorii politici
— nu trebuie să uite că dezlăn
țuirea războiului nuclear va d
* ce
întreaga omenire la pieir> 'a
dezastru. Și generalii, și. . ^.er^>
și soldații, și oamenii
au

mame, au soții, au fiice, s’
nepoți, nepoate, care vor.
victime rachetelor nuclear,
cestea vor fi poate prime)e_
me. în numele existențe^
nilor, al copiilor, al }rea
lor, să oprim, pînă nu nu_ i
tîrziu, politica de îna^, gc. !
cleară politica de în^area
nerală, să asigurăm auze și
și pacea pe pămînt !andează
urale puternice ; s
„Dezarmare — pac», .
..
,
dară din
tariean
ftnareialiste nu
capitala Românie, acțiunilor
constituie
sfirșirea aceslo.
pentru pace, ci
înce.
ra pe o treapta &
. îm.
putui unei noi<
u
potriva razboiărflor( pentru
rea cursei îr
-n imul
dezarmare ge
, .
,
rind dezarm nuc eara’
„
_ , . arme nucleare,
pentru pacfntru ^^tul
existență f* ’ Pentru
la viată ’ ‘Plauze PrelunSlteurale ; s/andează «Ceaușescu
— pace
Sinte^n preajma sărbătorijOr de nă. Vine un nou an. Să
facemlor aproP^1’ c°Piilor>
or cel mai de preț capopo?01’ u
...
dou .acea, asigurarea liniștii
și v/i, a bucuriei de a trăi întf.pjme mai dreaptă și mai
bu,, o lume a dreptății, o lume
fg, arme și fără nici un fel de
rjooaie. (Aplauze îndelungate ;
s scandează „Ceaușescu —
ace !“).
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Voi da citire unor versuri :

-

Hai
ui unim popoare
in lupți cu mic, cu mare,
Să triini liberi sub soare
Fănî arme nucleare!

Să strigăm cu toții iară,
Cei ce vor război să piară,
Să fie flori pe cîmpie
Și-o lume de omenie!
Iarba rea din holde piară,
Din lume ura dispară,
Toți cei cu inimă bună Est și Vest - mină în mină.

Din Pirinei la Carpați
Sa trăim uniți, ca frați
In muncă, pace deplină.
S-avem o viață senină.
Să facem din tun tractoare,
Din atom lumini, izvoare,
Din rachete nucleare
Pluguri de arat ogoare.

Noi sîntem Puterea Mare,
Hai la luptă, deci, popoare!
Pentru pace și dreptate,
Pentru viață-n libertate!
(Aplauze și urale îndelungate; se
scandează „Ceaușescu — pace!
).
**
România socialistă, întregul
popor român sînt ferm hotărite
să facă totul pentru întărirea co
laborării și solidarității cu toate
popoarele, cu toate forțele iubi
toare de pace de pretutindeni, în
lupta uriașă, dreaptă, pentru
dezarmare, pentru colaborare,
pentru o lume mai bună ! (Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu — pace!,?).
Avem deplina încredere că,
acționînd unite, popoarele vor
impune oprirea cursei înarmări
lor, vor determina oprirea am
plasării de noi armamente nu
cleare, vor duce la reducerea și
înlăturarea celor existente, vor

asigura o pace trainică în Euro
pa, în întreaga lume ! (Aplauze
puternice, Îndelungate ; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).
în numele vieții, să întărim
solidaritatea și unitatea tuturor
forțelor progresiste, tuturor po
poarelor, pentru pace, pentru
independență, pentru o lume mai
dreaptă și mâi bună ! (Aplauze
puternice, prelungite; se scan
dează îndelung „Ceaușescu —
pace .!** Toți cei prezenți la
marea adunare populară ovațio
nează puternic pentru președin
tele țării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru politica dc
pace și colaborare a României
socialiste).
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GRANDIOASA ADUNARE POPULARĂ «RATĂ DEZARMĂRII ȘI PĂCI]
„Ceaușescu și poporul, acea lumii-viitorul!
-- ------

l

în numele vieții, al năzuințelor supreme ale tut^

popoarelor, un singur gînd, o singură vom

Cuvîntul participanților la marea adunare populara

I

Spre zările lumii, un fierbinte
1
gînd românesc de pace

____ ye
n
I
o in-fin.it
infinităA cuprindere.
cuprindere. Unii
au venit
Si cum credeți că aș aici
prosperitate. Și
Este aici, pe străzile întineritului
de departe, purtindu-și portul
putea
să
admit
ca
totul
să
fi
fost
Cuvîntul tovarășului Marian Avram
din munți, din Munții Carpați,
oraș București, azi, intr-o însorită
in zadar 2 Reprezint aici pe minerii lor
Cuvîntul tovarășului Iosif Kovacs
portul, adică obișnuințele vieții lor
dimineață de decembrie, țara în
Văii
Jiului
care
m-au
trimis
să
ex

de
fiecare
zi. Petru Birău a venit
treagă, sufletul și rațiunea unui în
Mult iubite si stimate tovarășe
acțiune, cit si tactice, astfel încît
prim acest gind, această voință.
treg
treo popor de
ae peste
pesie 22
zz de
ac milioane, cu
din Breaza, de lingă Cimpulung
Mult stimate tovarășe Nicolae
Nicolae Ceaușescu. secretar general
...E
soare
și
totuși
e
frig,
un
frig
Europa să devină un continent fără
tru cauza socialismului sl păcii 1 , . ce are mai scump, cu arzatoarea
Moldovenesc. E crescător de anima
Ceaușescu,
al Partidului Comunist Român,
arme nucleare.
de decembrie, răsuflarea sutelor de le.
lume. Nutrim convingerea că acestei dorjntă de a trăi în seninul vocației
„Asta-i munca mea, produc hrană
președinte al Republicii Socialiste
mii
de
oameni,
atunci
cind
isi
stri

Vrem
să
fie
pace
pe
pămînt
pentru
vor
avea
un
ecou
puternic
în
conștisale
vace
de
prosperitate,
de
pentru oameni, și vreau s-o fac și
România,
SHmati tovarăși,
a ne construi o viață nouă, liberă și
gă ori iși cintă simțămintele, se
ința tuturor națiunilor iubitoare de
înțelegere cu întreaga
încolo, mai bine și mai bine,
fericită. Să intervenim energic pen
răspindește în aer ca un abur fier de aici
pace, că toti șefii de stat din Euro„. - . —
la sfirșit, un sfirșit care să vină
a planetei Pămint.
Dacă l-ai
Stimați tovarăși,
într-o deplină unitate de gindire
binte — cu atit mai puternică sen pină
tru oprirea cursei înarmărilor acum,
pa, care au o mare răspundere pen uflare
rioi
din
inaltul
cerului,
orașul
ael
de
la
cînd mi-o suna mie
și
simțire,
noi,
sutele
de
mii
de cecind încă nu este prea tîrziu ! Acum
zația că sutele de mii de glasuri ceasul, și sine,
tru asigurarea succesului negocieri sta — inimă de țară — ar apărea
nu cind or vrea alții să
tăteni ai României socialiste — ...
împotriva voinței noastre, deasu
ro
și nu după ce vor cădea bombele ato
lor
de
la
Geneva,
vor
participa.
într-o
sint
însuși
glasul
vieții.
viața de pe pămînt. Omul e
o cumpănă de fluvii ce se remâni, maghiari, germani si de alte
pra Europei, deasupra caselor noas
— Mă numesc Paluska Gheorgp, stingă
mice. cînd nu va mai avea cine să-i
formă sau alta, la tratative, pentru
făcut să trăiască și să se bucure, să
să in tumult dinspre margini sint
naționalități — care participăm la
tre se adună nori negri, aducători de
economist
din
comuna
Săcuieni.
judece pe vinovati. cind nu vor mai
găsirea
celor
mai
judicioase
căi
de
centru, fluvii umane aduninmoară de bătrinețe, împăcat pentru
această impunătoare adunare, rostim,
spaimă și moarte. Sume uriașe, care
județul Bihor, și sînt emoționat,
exista nici vinovății, nici judecătorii.
înțelegere și conlucrare in slujba
pe care l-a făcut semenilor
e intr-o mare de inimi ume
nu mai încap pe cadranele calcula
intr-un singur glas, izvorît ■ dintr-o
emoționat pentru că nu mă reprezint binele
Iată dorința și voința noastră, a ce
intereselor
fundamentale
ale
po

de
simțiri
și
speranțe,
striginsăi. Și nu ars de viu. Pămintul
toarelor. sînt irosite pe instrumente
unică si neclintită voință : Să înce
poarelor.
aici
numai
pe
mine,
ci
pe
toți
con

lor 18 000 de oameni ai muncii de la
ăsta e ca să trăiască pe el oarr nii,
voința, clamind numele Păcii,
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pronunță
cu
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fermitatea
pentru
din
istoria
contemporană
a
poporu

admite ca acum. în mod deliberat,
participanți ne-au incrednțat cin
uia.
blemă de viață și de moarte a oînsănătoșirea climatului internațio
lui român. Este ziua in care po
să se pună la cale un atentat de
stea de a-i reprezenta pe toți cei ce
menirii va rămine pentru istorie
Vă rog să-mi îngăduiți ca. în nu
nal,
pentru
continuarea
politicii
de
porul
nostru,
la
inițiativa
tovară

proporții apocaliptice •împotriva uma
muncesc
pe plaiurile lui Ștefan cel
Stimați
tovarăși,
ca
un
moment
luminos,
ca
un
mele milioanelor de membri ai Orga
destindere, pentru o politică de pace
șului Nicolae Ceaușescu, iși mani
nității.
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exemplu
de
judecată
și
omenie.
nizației Democrației și Unității So
și colaborare între toate statele lumii.
festă nestăvilit fireasca sa vocație festație de la București Și sint
Mesajul pe care tovarășul Nicolae
In aceste momente cu profunde
Dacă toate țările vor arăta aceeași de pace, angajat fiind intr-un atît mindru că pot și în acei fel să-mi
cialiste. să-mi unesc glasul cu acela
Vă încredințăm, mult iubite si
Ceaușescu l-a adresat simpozionului
semnificații,
milioanele
de
eonii
si
tihotărîre
in
condamnarea
bombelor
și
al întregului popor, pentru a susți
stimate
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu.
de amplu efort constructiv. Cum
internațional „Oamenii de știință și
manifest din întreaga ființă, adeziu
neri ai tării noastre îsi exprimă
. ......... rachetelor, atunci vom putea privi
ne vibranta chemare a conducătoru
că Uniunea Tineretului Comunist.
spunea președintele republicii, sin
nea la nobila inițiativă de pace a
pacea11 a găsit un larg ecou în rînduadinca
satisfacție
și
mîndria
patrio

cu încredere la viitorul generațiilor
lui încercat al națiunii noastre, tova
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
tem o națiune de oameni deopo
rile oamenilor de știintă din întreaga
președintelui
Nicolae Ciaușescu.
tică pentru faptul că, in timp ce
de miine și nimănui nu-i va mai fi
muniști din România Si Organizația
rășul Nicolae Ceaușescu. adresată
trivă ai muncii și ai păcii. Ne
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se
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ame
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Pionierilor, toți copiii și tinerii tării,
popoarelor, pentru pace si dezarma
vedem de munca noastră, de viața
le, cind este in pericol însăși exis
comitete naționale si internaționale,
nințători ai războiului, din Carpați
re. pentru o lume mai dreaptă si mai
urmind neabătut strălucitul exemplu
noastră, cu bucuriile și grijile ei,
tența întregii omeniri, lupta pentru
al căror obiectiv fundamental îl con
răsună
vocea
rațiunii,
a
răspunderii,
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Bicsad.
județul
Covasna:
Sint
lucidității
și
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si
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să-și
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cum
le-am
avut
de-a
lungul
a
ca și pentru toate popoarele, o pre
atomului, exclusiv în scopuri pașnice,
incă sub puternica impresie pro
cita dumneavoastră inițiativă. înflă
cel mai mult de suferit de pe urma
peste două milenii.
sporească neîncetat contribuția la mi
ocupare de căpetenie. Și noi, coope
în slujba progresului si nu a distru
dusă asupra mea de inflăcăratecărat apel al națiunii noastre pen
războaielor. în prezent este continen
nunata operă de edificare a unui
Ca universitar, mă alătur cu toa ratorii, care răspindim sămința in
gerii omenirii 1
tru
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pentru
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cuvinte
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istorică
tul cel mai amenințat să fie transfor
viitor luminos și fericit al scumpei
tă ființa inflăcăratei chemări la
pămint și o facem să dea rod, știm
Vă asigurăm, mult iubite si stimate
tenta însăși a umanității, fată de care
adunare de tovarășul Nicolae
mat într-o torță nucleară. De aceea,
noastre patrii, să lupte, cu romantis
rațiune a tovarășului Nicolae
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că noi.
că și ideile păcii pot și trebuie să
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Ceaușescu,
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noastre
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milioanele de membri ai Organizației
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cu
noi,
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in
întreaga
pe continentul nostru a rachetelor cu
pentru
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instruirea
tinerei
generații,
dezvol

tul alături de președintele Nicolae
Democrației si Unității Socialiste, ne
litere de aur în analele istoriei. în
lume. Și, cind mă voi întoarce arază medie de acțiune si să fie retra
telor idealuri ale socialismului si co
tarea nestingherită a civilizației și Ceaușescu in acțiunea sa fermă
vom înscrie în primele rinduri ale
conștiința generațiilor tinere ale tării.
casă, voi povesti tuturor coopera
se cele existente, să fie scoase în afa
munismului. să apere cu întreaga lor
culturii umane nu pot avea loc
luptei împotriva războiului, pentru
pentru pace și aezarmare, pentru
Noi știm că marile conflagrații care au
torilor noștri de clipele înălțătoare
ra legii bomba cu neutroni si toate
ființă viata pașnică și creatoare a na
decit intr-un climat de pace, de
apărarea păcii.
salvarea omenirii de pericolul unui
avut
loc
de-a
lungul
veacurilor
au
ce
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de
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țiunii
noastre.
,
independenta
si
su

liniște,
securitate
și
largă
coopearmele de distrugere în masă. Declar
război atotpustiitor.
Să triumfe rațiunea. încrederea si
rut
grele
jertfe
de
singe
din
partea
aceasta ca unul care timp de patru
veranitatea
României
socialiste.
colaborarea pașnică între toate po
decenii mi-am închinat întreaga acti
poarele lumii ! Să triumfe pacea pe
vitate apărării sănătății omului ; zi
Pămînt !

Cuvîntul tovarășei Ana Mureșan
Mult stimate
Ceaușescu,

tovarășe

Nicolae

Stimați tovarăși,
Angajate, împreună cu întregul
popor, în făurirea pe pămîntul scump
al patriei a socialismului și comunis
mului, femeile din România iubesc
pacea cu dragostea și ardoarea cu
care mama își iubește pruncul, pen
tru că pacea este dimensiunea funda
mentală a vieții. In toate războaiele
Care au zguduit pămîntul, femeile lu
mii au plătit cel mai greu tribut. Ele
■ și-au plîns soții, fiii și frații, și-au
plins casele și speranțele ucise. Toc
mai de aceea, ele nu au încetat nici
o clipă să lupte pentru apărarea vie
ții, a păcii.
Astăzi, liniștea planetei și a cămi
nelor noastre este din nou in pericol
prin acumularea unor cantități uriașe
de arme distrugătoare. Iată de ce,
femeile din România, exprimîndu-și
recunoștința vie față de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceausescu, patriot înflăcărat si presti
gios luptător pentru pace, îi vor urma
neabătut chemarea, pronunțîndu-se

cu hotărîre pentru trecerea neîntîrziată la dezarmarea generală, și în
primul rînd la dezarmarea nucleară.
Femeile din România sînt însufle
țite de strălucitul exemplu al vieții și
activității tovarășei Elena Ceaușescu,
savant de renume internațional, care
militează cu fermitate pentru ca știin
ța să servească exclusiv vieții și feri
cirii omului; păcii și progresului omenirii.
De la această mare adunare din
capitala României socialiste — vatră
a păcii și prieteniei — chemăm toate
organismele naționale și internațio
nale, toate femeile lumii, să ne unim
forțele petitru apărarea idealului nos
tru comun : pacea.
Pentru viitorul luminos al nostru și
t_al copiilor noștri, să nu ne cruțăm
forțele pină cînd pacea nu se va in
staura în întreaga lume, pină cînd
amenințarea și teama războiului nu
vor fi pentru totdeauna înlăturate.
Noi, femeile care aducem viața pe
pămînt si o prețuim ca lumina ochi
lor. declarăm solemn :

„Nu vrem bombe, armamente,
Pace vrem pe continente

GLASUL DE PACE AL ROMÂNIEI
Planetă a luminii — mîndră ROMÂNIE
Cu tot destinul tău, spre pace îți ridici
Poporul și pămîntul, întreaga avuție,

Tot ce respiră omenesc, tot ce se naște-aici,
*

Spre Pace și lumină întreaga ta ființă
E însăși biruința noastră către viitor ;

*

Spui NU spre tot ce amenință,
Și izvorăști din liniștea acestui luminos popor.
Spui NU războaielor și celor ce-njosesc

Obrazul pur al continentelor sub soare ;
Temeiul tău e visul nostru omenesc
Să fie Pace unanimă și LUMINÂ-ntre popoare,
Ion CRINGULEANU

*
i
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN MARTINICA

Spre zările lumii, un fierbinte
gînd românesc de pace

în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, tuturor comuniștilor
din Martinica un salut tovărășesc, calde felicitări și cele mai bune urări cu
prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării mișcării comuniste din Martinica.
Ne exprimăm șl de această dată convingerea că raporturile de prietenie
și colaborare statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist
din Martinica se vor dezvolta in continuare pe baza stimei, încrederii și
respectului reciproc, în folosul celor două partide, al cauzei păcii, destinderii,
colaborării și cooperării internaționale.

SĂRBĂTOAREA

NAȚIONALĂ A

Resursele energetice și de materii prime
EDITURA POLITICA

Fotografii : Sandu Cristian, Eugen Dichiseanu și Agerpres

Dinu SĂRARU

In numele zilei

de miine
Cred că niciodată în istorie, în
orice caz niciodată în istoria acestui popor, care milenii întregi
și-a apărat „sărăcia și nevoile și
neamul", dorind tuturor și de pre
tutindeni „bună pace", nu s-a au
zit un mai tulburător, un mai in
spirat, un mai cutezător apel de
pace, în numele zilei de miine a
planetei, care a zămislit ființa umană și în numele dreptului inalie
nabil al ființei umane de a conti
nua și de a face să strălucească un
proces creator unic : conștiința de
sine a umanității.
Cred ca niciodată și nimeni în
istoria poporului român n-a avut
mai acută conștiința răspunderii în
fața istoriei și față de destinul con
diției umane și nimeni în această
istorie n-a făcut să vibreze mai
incandescent această răspundere, în
virtutea răspunderii pe care un
conducător o are în numele popo
rului său și în numele clipei isto
rice pe care o traversează el si po
porul său.
Acestea au fost sentimentele care
m-au stăpînit si m-au subjugat în
clipa istorică în care, pe treptele
Comitetului Central, al Partidului
Comunist Român. împreună cu su
tele de mii de reprezentanți ai po
porului român, veniți din toate col
țurile țării românești, ascultam
cuvintele rostite de omul care, lu
cid, și-a îmbrăcat pentru totdeauna
cămașa unicei și hotărîtoarei răs
punderi față de istoria poporului
său și față de istoria unei lumi atit
de frămintate și atit de copleșite
de grija zilei de miine, amenințată
de aglomerarea criminală a arse
nalelor atomice pe o biată față
de pămînt omenesc numită Euro
pa, veacuri întregi victima tuturor
războaielor și dezastrelor, și aflată, azi. poate, pentru prima dată,
în situația de a-și lua cu decizie
soarta în propriile mîini.
Ascultîndu-1 vorbind în numele
poporului român, zid de granit în
jurul conducătorului său și meditînd la înțelepciunea și grija cu
care judeca acest ceas fără egal al
j lumii contemporane, am înțeles că
într-adevăr în istoria noastră, în
care ne-am apărat de milenii „să/ răcia și nevoile și neamul", dorind
tuturor „bună pace", niciodată ni
meni nu s-a făcut mai viu, mai cu
tezător. mai convingător și mai cu
ceritor mesagerul spiritului justi
țiar al unei țări ce și-a plătit atit
de dureros dreptul de a sta cu
fruntea sus sub soare.
Cei ce am fost în Piața Palatului
la marea sărbătoare de veghe a
păcii mondiale, ascultîndu-1 pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. vom
avea peste ani și mai deplină con
știința că. uniți în jurul acestui
mare bărbat al tării românești, am
fost și martorii, și făuritorii unei
pagini inegalabile a istoriei con
temporane : Nicolae Ceaușescu a
intrat în istorie ca primul mare om
politic și șef de stat care a spus
NU războiului atunci, cînd, întradevăr. încă n-au căzut bombele
celui de-al treilea război mondial
și cînd încă n-a fost prea tîrziu.
Sînt convins că a fost și va rămine una din cele mai inspirate,
dacă nu cea mai inspirată, atitu
dine politică de anvergură mon
dială din istoria românilor și ea se
leagă și se va lega hotăritor de nu
mele
președintelui
Nicolae
Ceaușescu.

Gheorghe PITUȚ

Viața va triumfa
Uriașul fluviu uman care a ma
nifestat oe arterele Capitalei si s-a
adunat si astăzi în fata clădirii Co
mitetului Central al partidului con
stituie incă o dovadă a fierbintei
noastre dorințe de pace, a voinței
poporului român de a se opune
cursului periculos al înarmărilor atomice.
. .
La Apelul Frontului Democrației
si Unității Socialiste, milioane de
oameni ai muncii din România au
manifestat în ultimul timo in toa
te localitățile tării pentru dezarma
re si bună înțelegere între state,
pentru ca rațiunea vieții să învin
gă spectrul amenințător al stinge
rii planetei albastre.
Poporul nostru s-a opus întot
deauna atit poftei de dominație a
altora asupra noastră, cit si războ
iului. De aceea, toti fiii ponoru
lui nostru astăzi se ridică precum
o conștiință unică si o inimă uriașă
nentru a pleda ca o lume nouă,
mai, dreantâ si mai bună să se nas
că de miine. o lume fără arme,
fără teroare, o lume liberă ca lu
mina cea neînvinsă.
Avem încredere că lunta po
poarelor pentru destindere, co

existentă pașnică, relații de bună
vecinătate va învinge cursul pe
riculos al actualei stări internațio
nale.
Activitatea prodigioasă a secre
tarului general al partidului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceausescu, în
interesul păcii, supraviețuirii tutu
ror popoarelor, al dezvoltării lor
materiale si spirituale reprezintă în
mod strălucit manifestarea caracte
rului oasnic. de milenii al poporu
lui român.
Ca scriitor. îmi exprim acordul
deplin fată de inițiativele de pace
si dezarmare ale președintelui tă
rii. dimpreună cu toti oamenii mun
cii. fără deosebire de naționalita
te. din România. Sînt convins că
solidaritatea ponorului nostru cu
toate celelalte ponoare iubitoare de
pace este de natură să învingă, ast
fel ca Viata să triumfe mereu.
Nichita STĂNESCU

Un NU hotărit

războiului
„Cetățenii patriei noastre nu ac
ceptă sub nici o formă un război.
Orice om cu mintea la cap nu poate
accepta ca tara lui sâ devină un
poligon de tragere atomic la îndemîna unor politicieni iresponsabili
fată de destinul umanității în ge
nere. Este de natura evidentei fap
tul că bomba cu neutroni este o
armă criminală și că ea este în
dreptată împotriva cetățenilor paș
nici. Războiul în secolul XX a fost
o formă de delir a umanității, iar
acum în pragul secolului XXI, .ar fi
o formă de autodistrugere a ei. De
aceea spunem un NU hotărit răz
boiului si bombei cu neutroni !“
Așa s-a rostit, ieri, întreaga noas
tră națiune, cu demnitate si rațiu
ne, ca o națiune liberă și stăpînă
pe destinele ei. unită de aceleași
luminoase idealuri.

Este timpul, spuneau sutele de
mii de manifestanti de ieri de la
București, milioanele de oameni
angajați în această perioadă în
marșuri ale păcii pe întreg cuprin
sul tării, din multe țări ale Euro
pei. este timpul să se afirme cu tă
rie în lume marile puteri umaniste.
Poate fi mare putere umanistă
orice tară, cu multe milioane de
locuitori, cu numai cîteva zeci de
mii. orice tară doritoare de unitate,
de colaborare si de pace, hotărîtă
să apere prezentul si viitorul nu
prin forța armelor, ci prin acel NU
categoric, definitiv, rostit înarmării
nucleare, amplasării de noi rampe
ale morții, cerînd și obtinind tra
tative înțelepte, reglementarea paș
nică a tuturor litigiilor.
Prin voința sa de pace, de con
struire a unui viitor în slujba omu
lui și omenirii, prin numeroasele
initiative de colaborare. izvorite
din firea pașnică, din experiența
istorică, din unitatea și fermitatea
poporului în fata primejdiei atomi
ce, initiative aduse' la cunoștința
întregii lumi, cu luciditate și spirit
militant de președintele tării, expuse cu o claritate impresionantă si
in cuvintele de la grandioasa adu
nare populară consacrată Păcii si
dezarmării. România este azi o ase
menea putere umanistă. Voința
noastră, voința tuturor popoarelor,
a acestor puteri umaniste trebuie
să se audă răspicat, de ea să se
tină seama în hotărîrea soartei
omenirii. Marșurile păcii, numeroa
sele manifestații de pe toate me
ridianele, fără precedent în istorie,
demonstrează că atunci cînd sînt
puse în discuție viata si moartea,
popoarele cer dreptul de vot deli
berativ. iar acesta va fi in favoarea
vieții. Armele, făcute de om. nu
trebuie să fie mai puternice decît
voința de pace a omenirii.
Radu CĂRNECI

Pentru viață și

Nicolae ȚIC

Epoca marilor
puteri umaniste
Urmărind marea
manifestație
pentru pace de ieri de la București,
neîndoielnic una dintre cele mai
ample, mai impresionante din cite
s-<au desfășurat pe Terra, mi s-a
relevat o nouă dimensiune a Româ
niei — aceea de mare putere uma
nistă. Să nădăjduim că istoria sfirsitului de secol va fi istoria unității
popoarelor. întru apărarea vieții, a
speciei umane. Pacea de azi. ziua
de miine, viitorul planetei depind,
trebuie să depindă de atitudinea
fermă, militantă a tuturor popoa
relor. indiferent de mărime, de for
mele de guvernămint. Peste toate
deosebirile de orinduiri sociale, de
concepții politice — se află dorința
de a trăi, care-i unește pe toti oa
menii. aceasta constituind o domi
nantă într-o epocă de primejdii
nimicitoare.

î

J
J

„Eu nu strivesc corola de minuni
a lumii / Si nu ucid / Cu mintea
tainele ce le intîlnesc / în calea
mea", spunea, intr-o splendidă
poemă. Lucian Blaga. exprimînd,
în felul acesta, nu doar numai o
„ars poetica", ci mult mai mult :
esența eului neamului nostru iubi
tor de lumină și armonie, de pace
si înțelegere între oameni. Am
dureroasa certitudine că azi „corola
de minuni a lumii" este in cel mai
mare pericol : nu de a fi strivită, ci
de a fi total nimicită, cu tot ceea
ce geniul uman a gîndit si împlinit
de-a lungul a mii de ani de cultură
și progres. Cursa înarmărilor nu
cleare — acest arc al mortii încor
dat pînă la refuz — constituie un
permanent coșmar pentru toate po
poarele lumii, pentru însăși viața
planetei. Impetuoasele demonstra
ții pentru pace și dezarmare ato
mică sint cu totul semnificative.
România, prin glasul prestigios al
președintelui Nicolae Ceausescu,
se află in primele rînduri ale ță
rilor luptătoare pentru colaborare
și înțelegere, pentru scoaterea lu
mii de sub incidența distrugerii și
a morții. Marea și elocventa de
monstrație națională desfășurată la
București sub nobila
lozincă :
Pace, dezarmare, colaborare, șe
numără printre cele mai puternice
mișcări de acest gen din lume.
Voința României, prin cuvîntul
președintelui Nicolae Ceaușescu —
strălucit promotor al luptei pentru
pace — a vibrat și de data aceasta
pînă departe in lume. Iar lumea a
înțeles si va înțelege că aici, in acest străvechi snatiu de civilizație
carnato-danubiano-pontic. am fost
si rămînem un demn bastion al pă
cii si armoniei internaționale. Aici,
unde voievozii și mulțimea vitejilor
dorm somnul jertfei si al veghei
pentru apărarea ființei și unității
neamului, aici. azi. partid și popor,
într-o unanimă și indestructibilă
tărie se exprimă energic pentru
înlăturarea unui război nuclear.
Edificînd socialismul, manifestînd
cu toată simțirea pentru viață si ar
monie pe Terra, noi sîntem. astfel,
în miezul celor spuse de sublimul
poet : ..Eu cu lumina mea sporesc
â lumii taină".

Dreptul sacru la viață
Pacea-i gîndul nostru către mîine,
este dreptul nostru sacru la viață,
ea e-n sîngele care ne curge-n vine
și-n lumina ce ne scaldă-n fiecare dimineață.
Radu Selejan

In perioada 3—5 decembrie, la In
stitutul de arheologie al Academiei
de stiinte sociale si politice s-au
desfășurat lucrările celui de-al X-lea
Colocviu privind orînduirea comunei
primitive, avind ca temă evoluția co
munităților din epoca neolitică de pe
teritoriul României.
Tematica amplă si variată, în ca
drul căreia au fost prezentate 32 co
municări de către specialiști din 23
de centre de activitate arheologică
din întreaga tară, a permis să fie
tratate cele mai importante probleme
ale neoliticului de pe întreg cu
prinsul patriei noastre. A fost ana
lizat procesul trecerii de ia viata no
madă la viata sedentară, fiind evi
dențiat faptul că la sfîrșitul neoliti
cului timpuriu s-a realizat prima
unificare culturală si etnică a popu
lației de pe cea mai mare parte a
teritoriului actual al României.
Cercetările recente au confirmat
concluzia mai veche la care au ajuns
specialiștii noștri că în majoritatea
ținuturilor au existat complexe cul
turale cu o continuitate îndelungată
oină la sfîrsitul acestei epoci. Proble
mele culturii Cucuteni. dezvoltată pe
o zonă largă din Moldova si sud-estul
Transilvaniei, una din cele mai im
portante și înfloritoare culturi neoli
tice din această parte a Europei, au
fost tratate în mai multe lucrări,
subliniindu-se că ea s-a format in

preajma curburii Carpatilor si s-a
extins treptat pină departe spre est
și nord-est.
★
Simbătă s-au încheiat la Tîrgoviște lucrările primului colocviu na
țional cu tema „Cultura de masă Și
educația permanentă", organizat de
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, U.G.S.R., C.C. al U.T.C.,
Academia „Ștefan Gheorghiu". Aca
demia de științe sociale și politice,
Ministerul Educației și Invățămîntului.
în cadrul colocviului — la care au
participat oameni de știință, acti
viști de partid și de stat, lucrători
din domeniul culturii, ziariști, din
Capitală și din județe, au fost pre
zentate — în secțiuni și în plen —
110 comunicări și referate care au
prilejuit un util schimb de expe
riență cu privire la formarea și dez
voltarea culturii socialiste, stimu
larea creației tehnico-științifice și
literar-artistice în cadrul Festivalu
lui national „Cintarea României".
Cu același prilej, au fost organizate
o masă rotundă avind ca temă „Va
lorile eticii și echității socialiste în
comportamentul tinerei generații",
precum -și un spectacol al formații
lor artistice dimbovițene, laureate
ale Festivalului national „Cîntarea
României".
(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1
8,00
8.40
9.05
9.15

9.40
10,00
11,45

12.30
13,00
13,05
17.10
17.30

■

loan ALEXANDRU

„Acest popor care n-a dus răz
boaie de cuceriri, care si-a plătit
scump de-a lungul veacurilor cu
aur și sînge dreptul la viată, in
vatra lui strămoșească, de care nu
s-a desprins în ciuda tuturor fur
tunilor. acest popor are acoperirea
morală istorică de a-și face publi
că dorința de a trăi în pace ! Fie
ca dorința poporului nostru, expri
mată în aceste zile, rostită solemn
iteri, la marea adunare din Capitală,
prin cuvîntul însufletitor al pre
ședintelui tării, prin cuvîntul re
prezentanților oamenilor muncii, să
fie din acel grăunte de nisip care
poate schimba fizionomia urării, ca
pe Pămînt să se aștearnă vremi
creatoare de pace si între oameni
buna învoire !“.

zilei

18.10

armonie pe Pămint

Dorința poporului

Cronica

$
*
*

19,00
19.30
20,00
22.15
22.30

Teleșcoală
Tot înainte !
Șoimii patriei
Film serial pentru copii : Alice în
tara minunilor — episodul 2
Om iii șl sănătatea
Viata satului
Bucuriile muzicii. George Enescu
— „Săteasca". Poem cinematogra
fic inspirat din Suita a IlI-a pen
tru orchestră
De strajă patriei
Telex
Album duminical
Imagini finlandeze
Ecranizări după opere literare :
„Cinci săptămîni in balon". Pre
mieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane. Regia : Irwln
Allen. Partea I
Călătorii spre viitor. Concurs pio
nieresc realizat in colaborare cu
Consiliul Național al Organizației
Pionierilor. Participă reprezentati
vele județelor Bacău șl Covasna
Telejurnal
„Cîntarea României". De pe marea
scenă a țării pe micul ecran. Imn
pentru pace
Film artistic : „Ultima noapte".
Premieră TV. O producție a Casei
de filme Trei
Telejurnal • Sport
închiderea programului

PROGRAMUL 2
13,00 Concert de prlnz
13,50 Anunțuri șl muzică
14,00 Valori ale poeziei românești con
temporane
14,35 Teatru TV : „Finttna Blanduzlei"
de Vasile AlecsandrL Adaptarea
TV și regia artistică : Constantin
Dlnischiotu
16,00 Serată muzicală TV : „Pacea lu
mii, umanismul — ideal al marilor
compozitori" (V)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7,
8 și 9 decembrie. In țară : Vremea va
fl umedă, cu cerul variabil, mal mult
noros. Vor cădea precipitații tempo
rare, mai ales sub formă de lapoviță
și ninsoare. Izolat, cantitățile de apă
vor putea depăși 15 litri pe metrul pă
trat în 24 de. ore. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat, prezentînd intensifi
cări locale in sudul și estul țării cu

teatre
• Teatrul
Național
(sala
mică) :
Cartea Iui Ioviță — 10; Cavoul de fa
milie — 15; Hagi Tudose — 19,30;
(sala Atelier) : Elegie — 10,30; Idolul
și Ion Anapoda — 19; (sala mică a
Palatului) : Gimnastică sentimentală
— 16; 19,30.
• Opera Română : Horia — 11; Lacul
lebedelor — 19.
• Teatrul de operetă : My Fair Lady
— 10.30; Leonard — 19,30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra
**
(sala Schitu Măgureanu) : Anchetă
asupra unui tînăr care nu a făcut
nimic — 10; O zi de odihnă —
15;
Mormîntul călărețului avar — 19,30;
(sala
Grădina
Icoanei) : Anecdote
provinciale — 10; Poezia muzicii ti
nere — 15; 19,30.
• Teatrul Mic : Niște țărani — 11;
Efectul razelor gamma asupra anemo
nelor — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Pe cine nu
mim... eu 7 (spectacol Sergiu Cloiu)
— 11; Stop pe autostradă — 20.
• Teatrul de comedie : Există nervi
— 10,30; Don Juan — 19,30.
• Teatrul „Nottara1’ (sala Magheihi) :
Micul infern — 10; Mizerie și noblețe
— 19,30; (sala Studio) : Ploaia și an
chetatorul — 10,30; Noaptea umbrelor
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) :
Totul in grădină — 10; Opinia publică
— 15; Jean, fiul lui Ion - 19,30; (sala
Giulești) : Cocoșelul neascultător
—
10.

19,00
19.30
20,00
20,45
20.55

Telejurnal
Telerama
Clubul tineretului
Moment folcloric
Grădina cu 1 287 de flori. Produc
ție a Studioului de film TV
21.15 Steaua fără nume. Emislune-concurs pentru tineri interpreți de
muzică ușoară
22.15 Telejurnal • Sport
22.30 închiderea programului
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PROGRAMUL 1
16,00
18.50
19,00
19.30
19.56
20.05

20.50

21.20

21.50
22,05
22.30

Emisiune In Limba maghiară
1001 de seri
Telejurnal
Tribuna experienței
Pentru curtea și grădina dumnea
voastră
Roman foileton :
„Dragoste șl
ură". Episodul 2
Pentru dezarmare și pace ■ Pu
ternicul ecou al marilor manifes
tații din capitala României socia
liste
Orizont tehnico-științific • 6biective ale programului-directlvă pri
vind cercetarea științifică, dezvol
tarea tehnologică și progresul teh
nic : elaborarea de tehnologii noi
în scopul utilizării raționale a
energiei
Spre comunism In zbor. Balet pe
muzică de Tiberlu Olah
Telejurnal
închiderea programului

PROGRAMUL 2
16,00 Cenacluri ale tineretului
16,35 Film artistic. „Ultima noapte" Sce
nariul : D. Carabăț, S. Nicolaescu,
A. Salamanian. Un film de : S.
Nicolaescu
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.30 Selecțiuni din emisiunea „La sfîrșlt de săptămină"
20,40 Piese simfonice de popularitate
21.20 Ora tineretului
22,05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

viteze între 40 și 50 kilometri pe oră
viscolind trecător zăpada. La munte va
ninge, iar viteza vîntului va depăși 100
kilometri pe oră. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între minus 8 șl plus 2
grade, izolat mal coborîte in estul Tran
silvaniei. iar maximele între minus 3 și
plus 4 grade. In București : Vreme
umedă, cu cerul mai mult noros. Tem
porar, precipitații, mai ales sub formă
de lapoviță șl ninsoare. Vînt slab pînă
la moderat, cu intensificări de scurtă
durată. Temperaturile minime vor fi
cuprinse intre minus 2 și plus 1 grad,
iar maximele între 1 și 3 grade. (Ileana
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

• Teatrul evreiesc de stat : Spectacol
de folclor evreiesc — 11; Andorra —
18,30.
a Teatrul
satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy) : Veselie la Tănase — 11; 19,30;
(sala
Victoria) :
Belmondo al II-lea — 11; Idolul fe
meilor — 19,30.
• Ansamblul ,,Rapsodia română44 :
Zi-le d-alea de-ale noastre — 19; (sala
Palatului sporturilor și culturii) : Se
lecțiuni ’81 — 18.
• Teatrul „Țăndărică44 : Petrică și
lupul — 10; 12.
• Circul București: Music-hall la circ
- 10; 16; 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu44 : Siciliana
— 16; 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. :
Iertarea — 19,30.

cinema
• întîlniri tlrzil : SCALA — •; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Acum douăzeci de ani x CENTRAL
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20. CULTU
RAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ana și „hoțul44 : VICTORIA - 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lebedele sălbatice — 9,15; 11; 12,30;
14; 15,30, întoarcere la dragostea dinții
- 17; 19,15 : DOINA.
• Duelul : DACIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.
• învingătorul : FERENTARI — 15,30;
17,30; 19,30.
• Mondo umano : STUDIO — 10; 12;

FINLANDEI

Excelenței Sale Domnului URHO KEKKONEN
9

Președintele Republicii Finlanda

HELSINKI
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Finlanda, adresez Excelentei
Voastre sincere felicitări și cele mai bune urări, iar poporului finlandez
prieten urări de prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

A apărut, în limbile maghiară și germană,
volumul:
NICOLAE CEAUȘESCU:

5

Președintele
Republicii Socialiste România
Ponorul
finlandez
marchează, in fiecare
an. la 6 decembrie,
sărbătoarea sa națio
nală. zi in care, cu 64
de ani în urmă. Fin
landa și-a proclamat
independenta. Pe vi
zitatorul de azi. tara îl
impresionează
prin
frumusețea sălbatică a
peisajului, prin miile
de lacuri ce împodo
besc ca un șirag de
perle teritoriul finlan
dez. prin verdele in
tens al pădurilor de
conifere. Finlanda este
una din țările cele mai
mari
din
Europa
(337 000 kmp), dar cu
o populație de numai
cinci milioane locui
tori. Aproape o treime
din teritoriul ei se află
dincolo de cercul po
lar. în ciuda acestor
condiții, poporul fin
landez. de oameni har
nici. tenaci si iscusiți,
a reușit, nrintr-o bătă
lie necurmată cu na
tura, să-și transforme
patria într-o tară cu
dezvoltare
dinamică.
„Țara lacurilor si nădurilor" și-a dobîndit
Si îsi menține un bi
nemeritat renume, prin
produsele sale indus
triale. intr-un șir de

ramuri specifice. Populind pădurile nordului,
finlandezii valorifică
avantajos de multi ani
această bogăție, care
conferă tării, prin ex
porturile de lemn și
hirtie, unul din pri
mele locuri in lume.
Cu aceeași migală si
tenacitate, ei au lucrat
păminturile
sărace
pentru a-si asigura ogoare roditoare. în
prezent, eforturile sint
concentrate cu succes
in direcția diminuării
și înlăturării efecte
lor crizei economice
mondiale.
Munca si creația
pașnică se îmbină fi
resc cu vocația de
pace a poporului fin
landez. preocupat să
cultive relații de prie
tenie si colaborare cu
țările vecine, cu toate
popoarele europene si
de pe a!te continente,
indiferent de orinduirea socială. După ce a
fost gazdă a fazei fi
nale a Conferinței
pentru securitate și
cooperare in Europa,
Finlanda participă la
eforturile pentru con
tinuarea procesului în
ceput la Helsinki, pen
tru reluarea boliticii

de destindere si adop
tarea unor măsuri efective de dezarmare,
pentru încheierea cu
succes a reuniunii de
la Madrid.
Impulsionate puter
nic de intilnirile și
convorbirile pe care
președintele României,
tovarășul Nicolae
Ceaușescu. le-a avut
cu președintele Fin
landei. Urho Kekko
nen. la București, in
1969. și la Helsinki, in
1971, relațiile priete
nești
dintre țările
noastre au o evo
luție pozitivă, oferind
premise
temeinice
pentru diversificarea
Si amplificarea coope
rării în cele mai di
verse domenii de ac
tivitate. conform dorin
ței reciproce. Extin
derea raporturilor româno-finlandeze, con
lucrarea lor pe plan
extern în direcția edi
ficării securității eu
ropene, a unei politici
de pace si dezarmare
pe continent si în în
treaga lume, slujesc
deopotrivă intereselor
celor două popoare,
aspirațiilor pașnice ale
tuturor națiunilor lu
mii.

ȘTIRI SPORTIVE
• Pe stadionul..Dinamo" din Capi
tală, în meci contînd pentru ultima
etapă a turului diviziei A la fotbal,
echipa Dinamo a învins cu scorul de
2—0 (2—0) formația F.C.M. Brașov.
Golurile au fost marcate de Orac
(min. 34) și Multescu (min. 39).
★
Celelalte opt partide ale etapei a
17-a se vor desfășura astăzi, după
următorul program : Progresul Vul
can — Universitatea Craiova (stadion
„Progresul") ; F.C. Constanta —
Steaua ; C.S. Tirgoviște — Corvinul;
Jiul — S.C. Bacău; A.S.A. — Sportul
studențesc; Chimia Rm. Vîlcea —
U.T.A, ; F.C. Argeș — Politehnica
Timișoara ; Universitatea Cluj-Napoca — F.C. Olt. Toate jocurile vor în
cepe la ora 14.00.
• La Ztirich s-a disputat meciul
amical de handbal dintre echipele
masculine ale < Elveției și României.
Handbaliștii români au repuftat vic

toria cu scorul de 18—16 (9—10). Re
vanșa acestei partide se va disputa
în orașul Aarau.

• Astăzi au loc meciurile ultimei
etape a turului diviziei A la rugbi.
Derbiul etapei • programează, cu în
cepere de la ora 10. pe terenul din
Ghencea. meciul
dintre echipele
bucureștene Steaua și Dinamo.
• Astăzi, în orașul danez Randers
se dispută finala grupei B a campio
natului mondial feminin de handbal,
în care echipa României va juca în
compania formației Cehoslovaciei.
Pentru locul trei se intîlnesc echipele
Norvegiei și Bulgariei. Indiferent de
rezultatele înregistrate in aceste
partide, echipele României. Ceho
slovaciei. Norvegiei și Bulgariei sint
calificate pentru grupa valorică A,
urmînd să participe între 1 și 13 de
cembrie 1982, în Ungaria, la campio
natul mondial. A cincea echipă cali
ficată urmează să fie cunoscută după
disputarea jocului R.F. Germania —
Polonia.

Asigurarea de accidente
și variantele acesteia
Asigurarea de accidente poate fi
contractată de orice persoană în
vîrstă de la 16 ani împliniți, indi
ferent de profesie și de locul de
muncă. Dintre evenimentele neorevăzute cuprinse în asigurare
amintim : lovirea, căderea, alune
carea. prăbușirea de teren, explo
zia. trăsnetul, acțiunea curentului
electric, înecul, degerarea, intoxi
cația subită, arsura, accidentele
produse de functionarea sau folo
sirea mașinilor, instrumentelor,
sculelor sau armelor, cele întîmplate ca urmare a circulației mij
loacelor de transport sau din cau
za accidentelor întimplate acesto
ra etc.
Această asigurare se practică în
următoarele variante :
• Asigurarea de accidente pen
tru sume fixe, totale, de 19 000 de
lei. se contractează pe durata de
3 luni sau oe durate constituind
multiplul acesteia, pină la 2 ani.
Pe aceeași perioadă se pot în
cheia una, două sau trei asigurări
pentru sume fixe.
• Asigurarea dp accidente pen
tru sume convenite se contractea
ză oe durate de la 1 an la 5 ani.
La această asigurare primele se
pot achita și în rate.
Primele de plată, la ambele va
riante, se stabilesc in funcție de
mărimea sumei pentru care solici
tantul dorește să se asigure, pre
cum și de durata contractului (de
exemplu : la asigurarea pentru
sume fixe, prima de plată este de
15 lei pe 3 luni, iar la asigurarea
pentru sume convenite prima de
plată este de 3,20 lei pe an pentru

14; 16; 18; 20. FLOREASCA — 9: 11;
13; 15,30; 17,45; 20.
• Alo, aterizează străbunica !: MIO
RIȚA - 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18: 20.
• Fuga de acasă — 15,30. Probleme
personale — 17,30; 19,30 : FLACARA.
• Părinți de duminică : LIRA —
15,30; 18; 20.
• Ziua de naștere a unui tînăr varșovian : DRUMUL
SĂRII — 15,30;
18; 20.
• Copie la indigo s PATRIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI - 9,15; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45;
20. MODERN — 9: 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Pace noului venit : CAPITOL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Soțul ideal : GIULEȘTI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Călăuza: COTROCENI — 15,30; 19.
• Un glonte rătăcit : AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVORIT —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Escadronul husarilor zburători :
MUNCA — 13,30; 16,30; 19,30.
• Moscova nu crede în lacrimi : TO
MIS - 9; 12; 16; 19.
• Infernul din zgîrie-nori x FESTI
VAL - 9; 12; 16; 19.
• Polițist sau delincvent : TIMPURI
NOI - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Ghețuri pe înălțimi : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Fontamara : GRIVIȚA — 9; 12,15;
15,30; 19,30.
• Mica romanță : EFORIE — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Toată lumea este a mea x BU
ZE ȘTI - 9; 12; 16; 19, VOLGA - 9;
12; 16; 19.
• Trecătoarea : PACEA — 15; 17,15;
19,30.

fiecare 1 000 de lei din sumele asi
gurate prevăzute in poliță).
• Asigurarea familială de acci
dente cuprinde, pe lingă asigura
tul principal, pe soția acestuia și
pe toți copiii, in vîrstă de 5 pină
la 16 ani. la sume totale de 15 000
de lei pentru fiecare persoană.
Prima de plată, pentru o durată
a asigurării de 3 luni, este de 25
de lei. pentru toate persoanele cu
prinse în asigurare.
• Asigurarea „Turist" se reco
mandă a se contracta cu ocazia
efectuării unor deplasări. Această
asigurare cuprinde atit cazurile de
accidente ale asiguratului, cit și
cele de deteriorare sau distrugere
a bunurilor casnice și gospodărești
ale acestuia lăsate la domiciliu
sau luate în deplasare.
Sumele asigurate sînt intre 15 000
de lei și 40 000 de lei pentru cazu
rile de vătămări corporale (in
funcție de natura accidentului) și
de 20 000 de lei pentru pagubele
la bunurile casnice și gospodărești.
La această asigurare, prima de
plată este de 15 lei pentru o lună.
Asigurările de accidente pentru
sume fixe, pentru sume convenite
și cele familiale cuprind și pagu
bele la bunurile casnice și gospo
dărești, pentru o sumă asigurată
de 5 000 de lei de fiecare poliță.
Pentru informații suplimentare
și pentru contractarea de asigurări
vă puteți adresa responsabililor cu
asigurările din unitățile socialiste,
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități
ADAS.

• Lupii mărilor : MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11,30; 14,30; 17; 19,30.
• Călărețul electric : VIITORUL —
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Kramer contra Kramer x POPU
LAR — 14; 16; 18; 20.
• Piedone în Egipt : COSMOS — 13;
15,15; 17,30; 19,30.
• Iubirea are multe fețe : ARTA —
9; 12; 16 ; 19.
• Războiul stelelor x PROGRESUL —
15,30; 19.

expoziți i*•
• Muzeul de istorie a partidului :
Constantin Pacea, pictură.
a Galeria Orizont : Gheorghe Spiri
don, pictură-tapiserie ; (atelier 35) :
Virgil Fîciu, pictură.
• Galeriile „Căminul artei44 (parter):
loan Alexandru Boanchiș,
pictură;
(etaj) : Grafică din Republica Popu
lară Polonă.
• Galeria Simeza : Tiberiu Nicorescu,
grafică.
• Galeria „Hanul cu tei44 (sala Ce
naclu) : Petru Vîntilă, Gheorghe Gogescu, design-prototipuri de șah.
a Galeria Galateea ; Marius Butunoi,
sculptură satirică.
a Galeria Eforie : Expoziția de afiș
„Pentru o lume fără arme44.
• Galeria municipiului București :
Virgiliu Demetrescu Duval, pictură.
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„Președintele Nicolae Ceaușescu acționează
eu fermitate împotriva primejdiei nucleare,
pentru instaurarea unei păci trainice pe pămint“
Presa internațională acordă o atenție deosebită inițiativei
de pace a președintelui României, marilor acțiuni de masă
din țara noastră împotriva pericolului de război
Marile demonstrații ale oamenilor muncii din București și din jude
țele tării, ca răspuns la Apelul Frontului Democrației și Unității So
cialiste, și marea adunare populară din Capitală consacrată dezarmării
generale, securității, colaborării și păcii — expresii ale voinței poporului
român de a acționa cu hotărîre pentru înlăturarea primejdiei nucleare,
pentru asigurarea păcii și securității in Europa și in lume, ale
adeziunii ferme și sprijinului față de noua inițiativă de pace a condu
cătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușefscu —
se bucură de un deosebit ecou internațional. Agențiile internațio
nale de presă au relatat. în flux despre marea acțiune populară de
la București în favoarea dezarmării, difuzind largi extrase din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a dat glas gindurilor între
gului popor român, in consens cu năzuințele tuturor popoarelor, voin
ței de a spune un Nu hotărit cursei înarmărilor, războiului, armamente
lor atomice de orice fel, de a face totul pentru a impune dezarmarea
și, în primul rînd, dezarmarea nucleară, pentru a instaura o pace trai
nică pe Pămînt.
Informînd despre marea adunare de
Ia București, consacrată dezarmării
generale, securității, colaborării și
păcii și despre alte manifestări simi
lare din România, agenția T.A.S.S.
relevă sprijinul oamenilor muncii față
de Apelul Frontului Democrației și
Unității Socialiste pentru dezarmare
și pace. Agenția citată a subliniat că
demonstrația din capitala României
s-a încheiat cu un mare miting la
care a luat cuvîntul tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România.
în relatările sale — difuzate sîmbătă — agenția ASSOCIATED PRESS a
informat in flux, încă in timpul des
fășurării ei, despre marile demonstra
ții ale oamenilor muncii din București
și din județele țării, despre uriașa
adunare populară consacrată dezar
mării generale, securității, colaboră
rii și păcii, subliniind că această de
monstrație a voinței poporului român
pentru pace încununează campania
incepută cu cîteva săptămîni in urmă
in România din inițiativa președin
telui Nicolae Ceaușescu. Agenția
amintește că sute de mii de oameni
au participat la manifestările și
adunările populare desfășurate pe tot
cuprinsul țării, iar în urmă cu trei
săptămîni, la București, a avut loc o
demonstrație pentru pace la care au
participat 100 000 de tineri.
Associated Press relevă pozițiile
consecvente exprimate de președin
tele României socialiste, propunerile
avansate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu pentru înghețarea cheltuie
lilor militare la nivelul anului in curs
și apoi reducerea lor cu zece la sută
pină în 1985, reliefînd faptul că
România a procedat la reducerea
cheltuielilor sale militare.
Președintele Nicolae Ceausescu —
scrie Associated Press — a arătat că
cei ce Dregătesc războiul atomic tre
buie să fie opriți. înainte de a fi prea
tirziu. ..Stă în puterea popoarelor
europene. în puterea popoarelor în
tregii lumi ca. actionînd unite, cu
toată hotărîrea, conștiente de pri
mejdia ce Planează asupra vieții lor.
să determine oprirea cursei înarmă
rilor" — a subliniat președintele
României la marele miting organizat
la București. Șeful statului român a
salutat, totodată, marșurile desfășu
rate în alte părți ale Ebropei.
Agenția A.P. menționează că dis
cursul președintelui Ceaușescu a fost
in repetate rînduri subliniat de aplauze și ovații de către particlpanții
ia miting reuniți în Piața Palatului
din București.
Se menționează, de asemenea, că
participanții la demonstrația si la
marea adunare populară consacrată
dezarmării generale, securității, co
laborării si păcii purtau sute de por
trete ale președintelui
Nicolae
Ceaușescu — cel mai iubit fiu al na
țiunii sale, personalitate remarcabilă
a lumii contemporane, asa cum de
clara un participant.
Sursa citată informează, de aseme
nea, despre cuvîntările rostite la adu
narea populară de alți vorbitori.
Peste 300 000 de români au demon
strat simbătă, la București, nrornintindu-se pentru eliminarea armelor
nucleare din Europa si au fost mar
torii lansării unui nou apel pentru
pace adresat de președintele Nicolae
Ceaușescu in cadrul unui miting de
masă — relatează agenția UNITED
PRESS INTERNATIONAL, referindu-se la ampla demonstrație din ca
pitala țării noastre. Mitingul a re
prezentat punctul culminant al unor
demonstrații antirăzboinice si anti
nucleare, organizate timp de o lună

în întreaga Românie, la care au luat
parte milioane de oameni de toate
profesiile. în continuare, U.P.I. relevă
poziția exprimată în cursul lunii oc
tombrie de președintele Nicolae
Ceaușescu cu privire la necesitatea
retragerii rachetelor nucleare exis
tente. fără să se procedeze la ampla
sarea altora, și evidențiază mesajele
adresate recent de șeful statului ro
mân președinților Leonid Brejnev si
Ronald Reagan, celorlalți șefi de
state participante la Conferința pen
tru securitate si cooperare în Europa,
cerîndu-le să procedeze la denuclearizarea continentului european.
Agenția internațională de presă
REUTER relevă că peste 300 000
de persoane au luat parte sîmbătă la marea demonstrație de
pace a
oamenilor
muncii din
București si din județele tării. Agen
ția menționează că, răspunzînd Ape
lului Frontului Democrației si Unită
ții Socialiste pentru dezarmare și
pace, cetățeni din toate colturile tării
s-au alăturat marii adunări populare
consacrate dezarmării generale, secu
rității, colaborării si păcii, eerînd re
tragerea tuturor rachetelor cu rază
.medie de acțiune din Europa.
Corespondentul agenției Reuter evidențiază discursul rostit cu acest
prilej
de
președintele
Nicolae
Ceausescu, care, reluind declarațiile
anterioare, a adresat un nou ape]
S.U.A. si Uniunii Sovietice de a re
trage rachetele lor de pe continentul
european si a renunța la instalarea
altora.
Informînd despre mesajele adresa
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu
președinților L. I. Brejnev și R. Rea
gan, agenția iugoslavă TANIUG scrie:
„Președintele român. Nicolae
Ceaușescu, a adresat președintelui
Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., Leonid Brejnev, și președin
telui S.U.A., Ronald Reagan, mesaje
in care — pe baza împuternicirii date
de parlamentul român — insistă asu
pra interzicerii amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune și a
necesității retragerii celor existente",
în mesaje — relevă Taniug — se ape
lează la șefii celor două mari puteri
care dețin armament nuclear „să
nu-1 folosească niciodată în scopuri
militare, să renunțe la armele nu
cleare, iar atomul să fie folosit numai
în scopuri pașnice, în interesul pro
gresului, bunăstării și civilizației
omenirii".
Președintele Nicolae Ceaușescu
apelează la ambii președinți ca, făcînd uz de autoritatea lor. să con
tribuie la succesul negocierilor de la
Geneva, pentru ca popoarele europe
ne, omenirea să fie salvate de ame
nințarea unui război nuclear nimici
tor. După părerea președintelui
Ceaușescu. negocierile de la Geneva
ar putea duce la reducerea armelor
nucleare la cel mai scăzut nivel po
sibil.
Președintele Nicolae Ceaușescu amintește de declarația lui Leonid
Brejnev din ajunul începerii nego
cierilor de la Geneva, potrivit că
reia Uniunea Sovietică se pronunță
pentru renunțarea totală de către
cele două părți — Occidentul si Ră
săritul — la toate tipurile de arma
mente nucleare cu rază medie de ac
țiune îndreptate spre obiectivele din
Europa si pentru transformarea Eu
ropei într-un continent liber de arma
nucleară. în acest mesaj se dă o înal
tă apreciere rolului important pe
care Uniunea Sovietică si președin
tele Brejnev, personal. îl au în viața
internațională, demonstrind că socia
lismul este inseparabil legat de lupta
pentru pace și dezarmare.
în ambele mesaje — arată agenția

Taniug — se subliniază hotărîrea
României de a face totul, in conti
nuare. pentru dezvoltarea bunelor sale
relații cu toate statele balcanice,
pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii si colaborării, fără
arme nucleare. în același timp, cei
doi președinți sînt informați despre
faptul că mesaje similare vor fi tri
mise tuturor șefilor de state semna
tare ale Actului final de la Helsinki.
MIJLOACELE DE INFORMARE IN
MASA DIN AUSTRIA relatează, la
rindul lor, despre noile inițiative de
pace și dezarmare ale președintelui
Nicolae Ceaușescu. Postul de radio
Viena a evidențiat deosebita semnifi
cație a mesajelor adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu lui L. I.
Brejnev, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., lui
Ronald Reagan, președintele S.U.A.,
șefilor celorlalte state semnatare ale
Actului final al C.S.C.E. Se sublinia
ză că aceste mesaje constituie un
apel înflăcărat de a se ajunge la în
țelegeri care să aibă ca obiectiv final
eliminarea armelor de distrugere în
masă din viața popoarelor.
Ziarul finlandez „SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTI" și-a infor
mat cititorii despre conținutul mesa
jelor adresate de Nicolae Ceaușescu,
secretar general al P.C.R., președin
tele României, lui L. I. Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și Ronald Reagan,
președintele Statelor Unite.
Ziarul finlandez subliniază că „po
porul român este profund îngrijorat
de situația apărută in Europa ca ur
mare a constituirii unor arsenale uriașe, mai ales a unor stocuri de arme
nucleare, precum si de planurile pri
vind amplasarea de noi rachete cu
rază medie de acțiune pe continent".
Articolul evidențiază că mesajele
conducătorului partidului și statului
român exprimă voința României de
a depune, alături de Uniunea Sovie
tică. S.U.A. și toate statele europene,
eforturi susținute pentru eliminarea
tuturor armelor nucleare din Europa
și crearea de zone denuclearizate pe
continentul european.
Sub titlul „Apelul lui Ceaușescu
pentru pace", cotidianul britanic
„THE GUARDIAN" informează des
pre mesajul adresat de președintele
Nicolae Ceausescu personal preșe
dinților U.R.S.S. si S.U.A., in oare le
adresează apelul ea negocierile pri
vind rachetele nucleare de la Geneva
să se încheie cu succes. Arătind că
președintele Nicolae Ceaușescu a fost
împuternicit de Marea Adunare Na
țională în acest sens, ziarul eviden
țiază : „Poporul român dorește ca
negocierile de la Geneva să se în
cheie cu un acord care să ducă la
reducerea la cel mai scăzut nivel a
tuturor armelor nucleare în Europa".
Președintele Ceaușescu a cerut sâ se
pună capăt înarmărilor nucleare
„înainte de ia fi prea tirziu. cît mai
sintem încă în viată".
Informează, de asemenea, despre
marea demonstrație din centrul
Bucureștiului,
ziarul
britanic
„TIMES".
Cotidianul relatează. în același
timp, că președintele Nicolae
Ceaușescu a adresat un apel pre
ședinților U.R.S.S. și S.U.A. cerindu-le să reducă treptat toate rache
tele cu rază medie din Europa, să
înghețe procesul de desfășurare a noi
rachete și să renunțe la bomba cu
neutroni.
POSTURILE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE, PRECUM SI MAI MULTE
PUBLICAȚII IN LIMBILE ARABA,
ENGLEZA ȘI FRANCEZA DIN
EGIPT au relatat pe larg despre noi
le inițiative de pace ale României,
subliniind semnificația deosebită a
mesajelor adresate de președintele
Nicolae Ceaușescu conducătorilor
U.R.S.S. și S.U.A., Leonid Brejnev și
Ronald Reagan, în vederea opririi
amplasării de noi rachete cu rază
medie de acțiune, pentru retragerea
celor existente, pentru o Europă fără
arme nucleare.
De asemenea, mijloacele de infor
mare în masă egiptene au informat
despre marșurile, mitingurile și cele
lalte acțiuni de masă organizate de
oamenii muncii din România în spri
jinul statornicirii unui climat de pace
în Europa și în lume.
(Agerpres)

PENTRU DESTINDERE, DEZARMARE Șl PACE
Noi acțiuni și luări de poziție împotriva pericolului de război
NAȚIUNILE. UNITE. — Un purtă
tor de cuvînt al Națiunilor Unite a
declarat că „secretarul general al
O.N.U., Kurt Waldheim, a luat cu
noștință cu satisfacție de începerea,
la Geneva, a tratativelor dintre Sta
tele Unite ale Americi» și Uniunea
Sovietică privind limitarea armamen
telor strategice in Europa și de co
mentariile pozitive ale ambilor nego
ciatori cu privire la prima lor intilnire". „Deși acestea sint negocieri bi
laterale — se spune în declarație —
problemele aflate în discuție sînt de
cea mai mare importanță pentru vii
torul păcii în lume. De aceea, secre
tarul general speră în mod sincer că
vor fi înregistrate rezultate pozitive",
a menționat purtătorul de cuvînt al
O.N.U.

N.A.T.O. să renunțe la amplasarea
noilor rachete nucleare americane cu
rază medie de acțiune".

„TREBUIE DISTRUS CERCUL
VICIOS AL CURSEI
ÎNARMĂRILOR"

LONDRA. — Luînd cuvîntul in ca
drul unui miting organizat la Cardiff,
J. Silkin, membru al Camerei Comu
nelor și al „cabinetului fantomă"
laburist din Marea Britanie, a vorbit
despre necesitatea lichidării armelor
nucleare aflate pe teritoriul țării sale,
a încetării „politicii de echilibru"
pe marginea prăpastiei războiului.

BONN. — „Trebuie distrus cercul
vicios al cursei înarmărilor și al re
ducerii alocațiilor bugetare în scopuri
sociale — se spune în declarația Co
mitetului „Cetățenii landului Saar
împotriva rachetelor atomice".
La rindul lor, o serie de organiza
ții progresiste din landul Rhenania de
Nord-Westfalia au publicat un apel
in care se arată : „Protestăm împo
triva amplasării armelor nucleare in
Europa și, în special, împotriva pro
ducerii și amplasării pe teritoriul
vest-german a armei cu neutroni. Ce
rem guvernului nostru și conducerii

TOKIO. — Fostul premier suedez
Olof Palme, președintele Comisiei
independente pentru dezarmare și
problemele securității, a- adresat Ja
poniei și altor țări dezvoltate apelul
de a pune potențialul lor economic
în slujba păcii mondiale. Cu prilejul
unei vizite de curtoazie făcute la To
kio premierului nipon, Zenko Suzuki,
el a subliniat că „sumele cheltuite
pentru înarmare în întreaga lume în
numai 12 ore ar fi suficiente pentru
eradicarea malariei, iar prețul unui
singur avion de luptă ar ajunge pen
tru construirea a 1 000 de săli de
clasă".

„CHELTUIELILE MILITARE —
O GREA POVARA PE UMERII
POPOARELOR"
COPENHAGA. — în mai multe
orașe din Danemarca s-au desfășu
rat demonstrații si mitinguri de masă
pentru destindere și pace. împotriva
pericolului unui război nuclear. Vor

bitorii au subliniat importanța in
tensificării luptei pentru pace, pentru
preintîmpinarea războiului, pentru
asigurarea securității internaționale.
OSLO. — Aproximativ 200 000 de
persoane au semnat apelul initiat de
organizația norvegiană „Nu armelor
nucleare !“. prin care se cere crearea
unei zone denuclearizate în nordul
Europei.
în apel se subliniază că folosirea
armelor nucleare ar constitui o cri
mă împotriva umanității, iar crearea
unei zone denuclearizate în nordul
Europei ar putea fi un prim pas spre
asigurarea unei păci trainice pe în
treaga planetă.
ROMA. — Peste 1 000 de tineri au
demonstrat simbătă pe străzile ora
șului Napoli, pronunțîndu-se în
favoarea păcii și a dezarmării nu
cleare. Demonstrația a fost organiza
tă în ajunul vizitei pe care urmează
sâ o facă în Italia ministrul american
al apărării, Caspar Weinberger.
NAȚIUNILE UNITE. — După în
cheierea dezbaterilor consacrate apli
cării „Declarației privind întărirea
securității internaționale". Comitetul
pentru probleme politice și de secu
ritate al Adunării Generale a O.N.U.
a adoptat o rezoluție, propusă de Po
lonia. privind educarea popoarelor în
spiritul păcii.
în favoarea acestui document au
votat reprezentanții a 114 state, prin
tre care și România.
(Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE

Dreptul popoarelor de a-și făuri de sine stătător destinele
reliefat într-un important document adoptat de țări
latino-americane

Politica de bună vecinătate - contribuție
majoră la promovarea colaborării
internaționale
Adoptarea rezoluției asupra punctului înscris pe ordinea de zi
la propunerea României

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Examinarea punctului privind
dezvoltarea si întărirea bunei veci
nătăți intre state, adus in dezbaterea
Adunării Generale la inițiativa
României, s-a încheiat cu adoptarea
prin consens de către Comitetul pen
tru probleme politice si de securitate
a rezoluției propuse de tara noastră.
Alte 30 de țâri, din toate continen
tele, s-au alăturat inițiativei Româ
niei în calitate de coautori — Iugo
slavia. Franța. Spania. Portugalia,
Turcia, Bangladesh. Indonezia. Filipine, Singapore, Sri Lanka, Burundi,
Camerun. Ciad, R. P. Congo, Gui
neea, Lesotho. Madagascar. Mali,
Maroc, Mauritania, Nigeria, Ruanda,
Senegal, Sierra Leone. Sudan. Volta
Superioară. Columbia, Panama. Peru
și Uruguay.
Participarea unui important număr
de state la examinarea acestui punct,
opiniile și propunerile exprimate de
un mare număr de guverne si orga
nizații internaționale în răspunsurile
adresate O.N.U. în legătură cu întă
rirea bunei vecinătăți, ca și acordul
unanim asupra rezoluției initiate de
tara noastră reflectă interesul larg
fată de obiectivul menținerii si dez
voltării unor raporturi de bună veci
nătate, al eliminării stărilor de' ten
siune și diferendelor între vecini,
mai ales în condițiile actuale, ale în
răutățirii situației internaționale, aprecierea înaltă pe care comunitatea
internațională a dat-o acestei initia
tive a României.
în cadrul dezbaterilor au fost am
plu prezentate concepția si acțiunea
consecventă ale președintelui Nicolae
Ceaușescu, orientarea fundamentală
a politicii externe a României de a
dezvolta relații de prietenie. înțele
gere reciprocă si largă cooperare cu
toate statele vecine, cu celelalte state
ale lumii pe baza respectării stricte
a principiilor independentei si suve
ranității naționale, nerecurgerii la

forță sau la amenințarea cu forța,
egalității în drepturi, neamestecului
in treburile interne, avantajului re
ciproc, dreptului inalienabil al po
poarelor de a-și hotărî de sine stătă
toare destinele.
Dînd expresie acestei preocupări
majore a politicii externe românești,
rezoluția adoptată reafirmă că buna
vecinătate este întemeiată pe respec
tarea strictă a acestor principii, pe
respingerea oricărui act tinzind să
stabilească zone de influentă si do
minație. Este adresată tuturor state
lor chemarea ca, în interesul menți
nerii păcii și securității internațio
nale, să dezvolte raporturi de bună
vecinătate, actionînd în conformitate
cu principiile fundamentale ale Car
tei Națiunilor Unite si dreptului in
ternational.
Pornind de la faptul că raporturile
dintre vecini creează posibilități din
tre cele mai largi de extindere a co
laborării în toate domeniile, datorită
apropierii geografice și. în același
timp, ridică probleme numeroase —
inclusiv, uneori, de natură conflictuală — de o mare diversitate, a că
ror rezolvare trebuie asigurată prin
consultări și negocieri. înțelegere și
colaborare, pe baza avantajului re
ciproc. că există o îndelungată și bo
gată practică internațională in acest
domeniu, rezoluția apreciază că ge
neralizarea acestei practici îndelun
gate a principiilor și normelor refe
ritoare la buna vecinătate va contri
bui la întărirea raporturilor priete
nești și a colaborării dintre state, a
păcii și securității in lume.
în acest scop, se prevede examina
rea în continuare a problematicii
bunei vecinătăți, în vederea dezvol
tării și întăririi conținutului său. a
căilor și metodelor pentru creșterea
eficientei sale, rezultatul acestor eforturi urmînd a fi incorporat în
tr-un document international cores
punzător, adoptat sub egida O.N.U.

Prezențe românești peste hotare
SOFIA. — La Lectoratul de lim
bă și literatură română ăe la Uni
versitatea din Sofia a fost organi
zată o seară literară intitulată „Poe
zia lui Octavian Goga și lupta pen
tru înfăptuirea statului național
unitar român".
PARIS. — In saloanele Ambasa
dei române din Paris a avut loc o
conferință, urmată de recitări de
poezie românească de către studenți
francezi de la Institutul de limbă
română și de proiecția unui film
documentar consacrat aniversării
actului de la 1 Decembrie 1918.

tive ale lui George Enescu. între
care Poema română, rapsodiile,
simfoniile, suitele și sonatele, poe
mul „Vox Maris", opera „Oedip".
Ciclul de emisiuni s-a încheiat cu
prezentarea unor, secvențe dintr-o
serie de interviuri acordate de
marele nostru muzician in ultimii
ani ai vieții sale, relevante pentru
complexa sa personalitate artistică.
Emisiunile au fost prezentate și
comentate de cunoscutul dirijor
Alain Paris, participant la ediția, din
acest an a. „Festivalului internațio
nal George Enescu" de la Bucu
rești.

In cadrul manifestărilor prilejuite
de aniversarea centenarului nașterii
lui George Enescu, postul de radio
„France — Culture" a transmis, in
perioada 29 noiembrie — 4 decem
brie, un ciclu de 11 emisiuni con
sacrate creației marelui muzician
român. In ciclu au fost incluse lu
crări din diverse perioade ale acti
vității componistice și interpreta

ATENA. — Ziarul grecesc „Eleftherotypia" a publicat un articol con
sacrat evenimentului de la 1 Decem
brie 1918, subliniind între altele :
„Baza unității românești constituie
opera însăși a poporului român.
Conferința de pace de la Paris nu
a făcut altceva decit să recunoască
și să legalizeze o realitate deja exis
tență — statul național unitar
român".

social și cultural fără amestec din
partea oricărui alt stat.
Documentul subliniază faptul că
statele Americii Latine participă in
mod solidar cu celelalte țări în curs
de dezvoltare la eforturile în ve
derea edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale. Elaborarea
unei strategii comune privind rela
țiile economice externe — în mod
deosebit in cazul Statelor Unite, pre
cizează declarația — face parte din
acțiunile țârilor în curs de dezvoltare
pentru pregătirea și definirea pro
priei lor strategii de negocieri în ca
drul așa-numitului „Dialog NordSud".
Declarația cere Statelor Unite să
elimine cauzele care generează nive
lul ridicat al dobînzilor, factor care
duce la reducerea investițiilor pro
ductive in regiune, sporește datoria
externă a țărilor respective si deter
mină ieșirea masivă de capitaluri din
America Latină.

BUDAPESTA

Plenara C. C. al P. M. S. U.
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — La
Budapesta a avut loc plenara C.C.
al P.M.S.U., care a dezbătut propu
nerile de directive pentru planul
dezvoltării economice și sociale și
pentru bugetul de stat pe anul 1982.
Au fost discutate, de asemenea, pro
bleme internaționale.
Directivele pentru planul pe anul
1982 prevăd o creștere a venitului
național cu 1—1,5 la sută, a produc
ției industriale cu 2—2,5 la sută, a
producției agricole cu 4—5 la sută.
Totodată, este prevăzută o reducere

a lucrărilor de construcții-mpntaj cu
1—1.1 la sută.
,
Pentru bugetul de stat pe anul
1982 se prevede o creștere a venitu
rilor cu 4—5 la sută și o creștere a
cheltuielilor cu 5—6 la sută.
în comunicatul plenarei se. su Ali
niază că realizarea obiectivelor pe
anul 1982 impune o orientare și mai
energică spre creșterea exporturilor,
spre sporirea eficienței producției și
competitivității externe a produr
*lor. spre economisirea rațională
materialelor și energiei.

PARIS

Plenara C. C. al P. C. Francez
PARIS 5 (Agerpres). — La Paris
s-au incheiat lucrările plenarei C.C.
al Partidului Comunist Francez. Ra
portul cu privire la sarcinile actuale
ale partidului a fost prezentat de
Georges Marchais. secretarul general
al P.C.F.
Plenara a adoptat o rezoluție în

care se subliniază că P.C.F. va acțio
na in continuare pentru rezolvarea
problemelor cu care se confruntă
țara, în primul rînd șomajul și creș
terea costului vieții.
De asemenea, documentul subli
niază că P.C.F. va acționa ca un fac
tor activ in lupta pentru pace, dezar
mare și solidaritate internațională.

CEHOSLOVACIA

Restricții privind scoaterea din țară a unor produse
PRAGA 5 (Agerpres). — Direcția
Centrală cehoslovacă a vămilor a
făcut cunoscut că. de la 5 decembrie
1981, intră în vigoare hotărîrea Mi
nisterului Comerțului Exterior pri
vind lista mărfurilor ce nu pot fi
scoase din tară și a mărfurilor pen
tru scoaterea .cărora este necesară o
aprobare specială.
Se interzice scoaterea din tară a
produselor alimentare de toate tipu
rile, țigaretelor și produselor din

tutun, țesăturilor de pluș si catifea,
țesăturilor de bumbac, confecțiilor
pentru copii, lenjeriei de pat. confec
țiilor din blănuri și piei artificiale și
naturale. încălțămintei de toate tipu
rile, produselor de marochinărie,
obiectelor de anticariat și altor pro
duse.
Pe baza unei aprobări speciale din
partea organelor vamale se pot scoa
te din țară anumite materiale sporti
ve și de construcție.

Spre o înlîlnire trilaterală Japonia - S.U.A. - C.E.E.

Adunarea generală a Asociației de prietenie
„Norvegia — România"
OSLO 5 (Agerpres). — La Oslo\ a
avut loc Adunarea generală a Aso
ciației de prietenie „Norvegia—Româ
nia", care a adoptat hotăriri privind
intensificarea activităților sale menite
să contribuie la mai buna cunoaștere
în Norvegia a realizărilor poporului
român pe multiple planuri, la strin-

CIUDAD DE PANAMA. — Agenția
Prensa Latina a difuzat „declarația
de la Panama" privind relațiile eco
nomice între țările latino-americane,
adoptată la reuniunea Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.),
care ratifică principiile proclamate
de acestea la nivel regional și mon
dial. în special egalitatea suverană si
neintervenția în treburile externe
sau interne ale altor state. Documen
tul arată că, în actuala conjunctură
internațională, un loc important îl
ocupă principiul autodeterminării po
poarelor. Se pune, de asemenea, ac
cent pe principiul nediscriminării din
cauza sistemului politic, economic si
social, pe suveranitatea deplină și
permanentă a statelor asupra resur
selor și bogățiilor proprii, precum si
asupra propriei dezvoltări economice.
Documentul subliniază. totodată,
dreptul inalienabil al fiecărui stat de
a-și alege sistemul politic, economic.

gerea legăturilor de prietenie românonOrvegiene. Adunarea a ales noul co
mitet de conducere, avindu-l ca pre
ședinte pe cunoscutul istoric Jardar
Seim.
A fost prezentat cu același prilej
un bogat program artistic.

TOKIO 5 (Agerpres). — Japonia va
fi de acord cu organizarea unei întilniri cu Statele Unite și cu țările
membre ale. Pieței comune, la mijlo
cul lunii ianuarie.
pentru exami
narea fricțiunilor comerciale cu aces
te state, informează agenția Kyodo,
citind o înaltă oficialitate a Minis
terului Comerțului Internațional și
Industriei (M.I.T.I.).
După cum se știe. în ultima vreme
fricțiunile comerciale, în special în
tre Japonia și Statele Unite, au că

pătat o deosebită amploare, atenua
rea lor fiind considerată drept obiec
tiv principal al noului guvern al
premierului Zenko Suzuki. Exceden
tul comercial japonez in relațiile cu
S.U.A. va fi, potrivit ultimelor esti
mări făcute la Tokio, de aproximativ
15 miliarde dolari. anul acesta, si
aproape 20 miliarde dolari, anul vii
tor. De asemenea, balanța comercială
a Japoniei cu țările membre ale Pie
ței comune va înregistra anul acesta
un surplus de 10 miliarde dolari.
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Minte de copii...

TRATATIVE. La Berlin s-au des

fășurat tratative comerciale între
reprezentanții ministerelor de comerț
interior din Republica Socialistă
România și R.D. Germană. A fost
semnat cu acest prilej Protocolul
privind schimburile de bunuri de
consum pe anul 1982 dintre cele
Idouă ministere, document ce pre
vede creșterea volumului schimbu
rilor față de anul 1981, lărgirea
I structurii sortimentale, precum și noi
I măsuri vizind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării reciproce.

PRIMIRE LA ACCRA. Președin
tele Ghanei, Hilla Limann, l-a
| primit la Accra pe Huang Hua,
vicepremier al Consiliului de Stat.
1 ministrul afacerilor externe al
. R. P. Chineze, aflat într-o vizită
oficială in această țară. S-a subliI niat importanta întăririi cooperării
dintre țările in curs de dezvoltare,
I pentru înfăptuirea noii ordini eco| nomice internaționale. Președintele
ghanez a subliniat că în prezent
■ controlul
activității societăților
I transnaționale, actuala ordine eco• nomică internațională inechitabilă
Iși comerțul internațional dezechi
librat sînt principalele chestiuni
cu care sint confruntate țările în
curs de dezvoltare.
CONVORBIRI
între
Bruno
Kreisky, președintele Partidului
■ Socialist din Austria, cancelarul
Austriei, si Stane Dolant. membru
I al Prezidiului C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, au avut
| loc la Viena. Au fost abordate as| pecte ale relațiilor dintre cele două
țări și partide, precum și o serie de
I probleme internaționale actuale.
I
PAMINT țăranilor nicaRAGUENI. Printr-un decret, dat
publicității la Managua. Consiliul
| de Stat al Republicii Nicaragua a
hotărit remiterea gratuită de tereInuri arabile unui număr de 80 000 de
familii de țărani — transmite agen
ția Prensa Latina. Prin măsura lua. tă se continuă în mod ferm apli-

*
*

carea prevederilor reformei agrare
in Nicaragua — a declarat coordo
natorul Juntei Guvernului de Re
construcție Națională din tară, co
mandantul Daniel Ortega Saavedra.
DELEGAȚIA DE PARTID SI GU
VERNAMENTALA DIN UGANDA,
condusă de Milton Obote. președin
tele partidului Congresul Poporu
lui Ugandez, președintele Ugandei,
a părăsit Phenianul, unde a efectuat
o’ vizită oficială la invitația lui Kim
Ir Sen. secretar general al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, președințele R.P.D. Coreene. A fost
semnat un acord de cooperare economică, științifică, tehnică si cuiturală între oele două părți.

„COSMOS-1 329". După cum anun
ță agenția T.A.S.S., la 4 decembrie, în Uniunea Sovietică a fost
lansat satelitul artificial „CosmosI 329". La bordul acestuia se află
aparatură științifică destinată conti
nuării cercetării spațiului extraterestru. Instalațiile de la bordul sate
litului funcționează normal.
TRAFIC ILEGAL DE CAPITALURI. Serviciile vamale franceze
au descoperit un nou caz de trafic
ilegal de capitaluri, privind „exportarea" a peste 20 000 000 de franci
francezi în Elveția. In legătură cu
această operație financiară frauduloasă au fost puse sub acuzare șase
persoane, dintre care unele au fost
arestate.
PETROLUL ARCTIC AL S.U.A.
Regiunile arctice aflate sub juris
dicția S.U.A., neexplorate încă, ar
putea dispune de rezerve petrolifere de aproximativ 24 miliarde
barili și peste 3 miliarde de metri
cubi de gaze naturale, se apreciază
în raportul publicat, recent, la Washington de Consiliul National al
Petrolului. Se consideră că pentru
explorarea acestor zone, localizarea
rezervelor și începerea extracției
sînt necesari cel puțin 10—15 ani. in
condițiile în care Statele Unite dis
pun încă de acum de o tehnologie
pentru valorificarea acestor resurse.
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Bineînțeles că expresia „ce să faci, minte de copil !“ este creația
adulților. Ca un fel de scuză sau justificare prin care oamenii maturi —
deci, de la sine înțeles, doldora de inteligență superioară - atribuie
circumstanțe atenuante năzbîtiilor făcute de cei mici și necopți.
„Ce să faci, minte de copil" — se spune, cu o condescendență în
care reproșul se învăluie în îngăduință și tandrețe, despre copilul care
a mîncat tot borcanul de dulceață. Sau care a legat o tinichea de
coada pisicii, stricînd liniștea străzii. Ori care, jucîndu-se cu praștia,
a spart un geam vecinului.
„Minte de copii" - adică nevinovăție și candoare, adică experiență
de viață care abia se înfiripă, adică spirit de responsabilitate încă
neînmugurit. Cu ochii lor mari și rotunzi în care licăresc toate uimirile
și întrebările lumii, cu voioșia genunchilor juliți și părului răzvrătit în
vîntul jocurilor, cu sufletul mare cît seninul, plin de inocența credin
ței în dreptate și adevăr - cum să-i poți certa cu asprime pentru
că zburdălniciile lor nu respectă întotdeauna, sau chiar sfidează,
onctuozități grave și înnegurate, suficiențe pline de sine ale matu
rității ? I
...Cînd s-a deschis reuniunea de la Madrid în problema securității
europene, reprezentanți ai copiilor din diferitele țări ale continentului
au adresat un mesaj prin care ii rugau pe oamenii mar! și gravi să
aibă grijă de albastrul însorit al copilăriei - și le urau succes, mult
succes și grabnic spor la lucru. Aceasta se petrecea acum mai bine
de un an, cînd începuse reuniunea care a uitat să se termine...
...Acum cîțiva ani, la Geneva, copiii au făcut o năzbîtie chiar în
incinta Palatului Națiunilor : s-au jucat „de-a O.N.U.". Respectind
toate normele organizatorice și procedurale ale venerabilului for mon
dial, un grup de copii - cei mai buni elevi din școlile elvețiene au adoptat- cîteva rezoluții, nu în problema borcanelor de dulceață,
ci eerînd distrugerea bombelor atomice, desființarea bazelor militare,
transformarea cazărmilor în spitale sau biblioteci ori muzee — după
cum le-a trecut prin mintea lor de copii.
...Heslington este un sătuc liniștit, tipic britanic, din comitatul North
Yorkshire, cu căsuțe de cărămidă aparentă și cercevele albe. Un sătuc
cu o școală primară la care, pe lîngă copiii localnicilor, învață și
copiii profesorilor, ai personalului didactic auxiliar și ai unor studenți
de la celebra universitate învecinată, York. Și cum mulți dintre aceș
tia din urmă sînt proveniți din numeroase țări străine, la școala din
Heslington, prin analogie cu Națiunile Unite de la New York, s-a
creat acum un nou joc : „Națiunile Unite din York".
Conviețuiesc cu toții, prietenește, copii din Sudan și din Libia, din
Africa de Sud și Kenya, norvegieni și pakistanezi, turci și australieni.
Se înțeleg de minune și își soluționează în zîmbet micile lor mari
probleme. „Copii din întreaga lume se familiarizează cu tot felul de
obiceiuri, credințe, moravuri ; în ciuda tuturor deosebirilor sîntem o
familie mare, fericită" - spune Peter Kendall, directorul „Națiunilor
Unite din York", adică al școlii.
O familie care, pur și simplu, sfidează jocurile acelor adulți, înne
gurați și înrăiți, care, cu tinichelele lor blindate atîrnate de coada
umanității și cu praștiile lor intercontinentale, periclitează nu liniștea
străzii, ci a lumii și pot sparge nu geamul vecinului, ci însăși planeta.
La cine este înțelepciunea senină și la cine ignoranța și incon
știența ? La cine a înmugurit și la cine s-a veștejit responsabilitatea ?
„Minte de copii". Ei, dacă anumiți adulți ar da în mintea copiilor.
A unor asemenea copii...
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