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26 mai 1984, ora 8,47. Un moment care intră in istorie : tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A INAUGURAT IERI 
CANALUL DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ 

realizare epocala a poporului român, grandioasă construcție a anilor socialismului

K

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară de la Agigea
Dragi tovarăși,

Inaugurăm astăzi noua magistra
lă fluvială în lungime de 64’ de 
■kilometri, Canalul Dunăre — Marea 
Neagră — grandioasă realizare 
epocală a poporului român stăpîn 
pe destinele sale, constructor con
știent al socialismului și comunis
mului în România. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Doresc să adresez tuturor parti- 
cipanților la această mare aduna
re populară, tuturor lucrătorilor — 
constructorilor, specialiștilor, mili
tarilor și tineretului — salutul revo
luționar, călduros și urarea de noi și 
noi succese în întreaga activitate. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria !“).

Canalul pe care îl inaugurăm as
tăzi dispune de trei porturi flu
viale, precum și de un mare port 
maritim și fluvial, care va putea 
avea în perspectivă o capacitate de 
peste 2 milioane tone pe an. Cu cele 
două ecluze se va putea asigura 
un trafic anual de aproape 80 mi
lioane tone, pe canal putînd circula 
convoaie de barje cu capacitate de 
18 000 tone' fiecare și nave de 5 000 
tdw.

S-au construit un număr impor
tant de poduri rutiere și de cale 
ferată. S-au excavat sute de mi
lioane de metri cubi, s-au turnat 
peste 3 milioane jumătate de 
metri cubi de betoane și betoane 
armate.

în același timp, canalul va asi
gura apă pentru irigarea a circa 
220 mii de hectare. Prin noua 
magistrală albastră distanța de 
transport pe Dunăre se reduce cu 
circa 400 de kilometri. Avem în ve
dere ca, în următorii ani, să. ounem 
în funcțiune o linie de feribot în
tre Constanta și un port din Tur
cia, la Marea Neagră. De aseme
nea. avem în vedere să realizăm 
în noul port Constanța-Sud o zonă 
liberă pentru statele străine. In 

acest fel. Canalul Dunăre — Marea 
Neagră va avea o mare importan
tă economică nu numai pentru 
România, dar și pentru alte state 
interesate. El va deveni o nouă ar
teră a colaborării și prieteniei în
tre popoarele care doresc să tră
iască libere și independente. (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).

La realizarea canalului și a ce
lorlalte lucrări, timp de 8 ani, au 
lucrat zeci de mii de muncitori 
constructori, de tehnicieni și in
gineri, militari ai forțelor noastre 
armate, tineri brigadieri din în
treaga țară. Proiectat și executat 
cu forțele proprii, de specialiștii și 
muncitorii români, canalul repre
zintă un simbol al nivelului teh
nic și al capacității creatoare a 
minunatului nostru popor. (Urale 
și aplauze puternice ; se scan
dează ,>Ceaușescu și poporul !“).

Realizarea canalului a cerut o 
muncă intensă, de multe ori grea, 
eroică — aș putea spune. Dar tre
buie să menționez, cu multă satis
facție, că toți cei care au lucrat la 
■realizarea lui și-au îndeplinit cu 
cinste misiunea încredințată de 
partid, de statul nostru socialist, de 
popor. Ei au demonstrat că, acțio- 
nînd în spirit revoluționar, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, oamenii muncii din patria 
noastră, fără deosebire de națio
nalitate, pot învinge orice greutăți 
și pot să dureze cele mai îndrăzne
țe visuri ale poporului nostru, ale 
înaintașilor noștri. (Urale și aplau
ze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul!“).

în această epopee s-au unit dîr- 
zenia, munca, priceperea, știința, 
tehnica avansată și cutezanța re
voluționară, hotărîrea întregului 
nostru popor de a făuri cu succes 
comunismul pe pămîntul Româ
niei, de a asigura națiunii noastre 
un loc demn în rîndul popoarelor 
libere și Independente ale lumii ! 
(Urale și aplauze prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria !“).

Pentru activitatea entuziastă si 
eroică depusă în vederea realizării 
acestei grandioase lucrări, în nu
mele Comitetului Central al parti
dului, al Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri, precum și al 
meu personaj adresez cele mai 
calde felicitări :

Muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor care au lucrat la proiec
tarea și construcția canalului ! 
(Urale și aplauze puternice).

Militarilor armatei române care 
au realizat o parte importantă de 
lucrări îndeplinindu-și cu cinste 
misiunea încredințată ! (Aplauze și 
urale puternice).

Tinerilor brigadieri, care au ri
dicat pe o treaptă nouă tradițiile 
de muncă revoluționară-patriotică 
și au realizat o parte însemnată a 
canalului, la mare adîncime ! (Ura
le și aplauze puternice, îndelunga
te ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul!“, „Ceaușescu — briga
dierii !“).

Tuturor celor care au lucrat la 
realizarea canalului Ie urez din 
toată inima noi și mai mari succe
se în munca viitoare și în viață ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porul !“).

întreaga activitate desfășurată 
în acești ani de zecile de mii de 
muncitori, de ostași, de tineri, de 
specialiști a constituit, în același 
timp, o înaltă școală de educație 
revoluționară, patriotică, de forma
re a omului nou, de educație co
munistă, de ridicare a noi și noi 
oameni ai muncii cu o înaltă ca
lificare, dar și cu o înaltă con
știință revoluționară, hotărîți să în
făptuiască neabătut politica inter
nă și externă a partidului. (Urale 
și aplauze puternice ; se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Realizarea canalului a necesi
tat sume și materiale uriașe, a 
necesitat o mobilizare generală a 
resurselor economiei naționale, a 
forței poporului nostru. Putem 
afirma, fără nici o teamă de a 

greși, că această măreață reali
zare — Canalul Dunăre-Marea 
Neagră — constituie, de fapt, ope
ra întregului nostru popor, care a 
susținut și a făcut totul pentru a 
asigura realizarea cu succes a ca
nalului.

Deci, se cuvine ca de lâ această 
mare adunare populară să adre
sez cele mai calde felicitări între
gului popor român, împreună cu 
urarea de noi și mari succese în 
realizarea Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare spre 
comunism ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși,

De secole, înaintașii noștri au 
visat realizarea unei noi magis
trale fluviale, dar nu au putut 
trece la înfăptuirea ei. După cum 
se știe, la începutul anilor ’50 
s-au început, într-o altă concep
ție, lucrările pentru realizarea 
unui canal, dar au fost oprite 
după trei ani, patria noastră nea.- 
vînd atunci forța tehnică și mate
rială necesară. Realizarea canalu
lui a fost reluată pe baza unui 
proiect nou, de mare amploare, în 
1976, pe baza hotărîrilor Comite
tului Central al partidului. Tre
cerea la executarea canalului în- 
tr-o concepție nouă, de mare am
ploare, a fost posibilă datorită 
dezvoltării bazei' materiale și teh- 
riice a patriei noastre, victoriei 
socialismului și trecerii la fău
rirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în România. 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porul !“).

Canalul Dunăre — Marea Nea
gră,.’ca și întreaga dezvoltare eco-. 
nomico-socială, marile platforme 
industriale moderne, unitățile so
cialiste agricole, întreaga noastră 
agricultură socialistă, construc

țiile social-culturale, puternica 
dezvoltare a științei. învățămîn- 
tului și culturii, ridicarea bună- 
sțării întregului popor demon
strează, cu puterea faptelor, forța 
creatoare a unui popor stăpîn pe 
destinele sale, care își făurește în 
mod conștient noua sa istorie, 
noul său destin liber și fericit — 
viitorul comunist ! (Urale și 
aplauze îndelungate ; se scandea
ză puternic „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

De milenii Dunărea a străbătut 
aceste meleaguri în care au trăit 
străbunii noștri, dacii, și s-a for
mat poporul român.

Ne-a revenit nouă — generației re
voluției și construcției socialiste — 
misiunea de cinste, de a comple
ta, ca să spun așa, ceea ce a creat 
natura : să deschidem Dunării un 
drum nou, mai scurt cu aproape 
400 de kilometri, la Marea Nea
gră. Se adeverește teza clasicilor, 
a făuritorilor socialismului știin
țific că popoarele, stăpîne pe des
tinele lor pot nu numai să înțe
leagă tainele naturii, legile și le
gitățile generale, obiective, dar 
pot, acționînd în mod conștient, 
să și corecteze și să și transforme 
natura, pot să asigure folosirea 
legilor generale ale dezvoltării 
sociale în folosul omului, al bună
stării și fericirii popoarelor, al în
tregii omeniri ! (Urale și aplau
ze prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“).

In țara noastră am realizat, în 
anii construcției socialiste, multe 
transformări revoluționare. Geo
grafia patriei noastre s-a schimbat. 
Avem orașe și sate noi, au apărut 
uriașe platforme industriale. Țara 
noastră a devenit mai puternică, 
mai bogată ; dar nici una din aces
te realizări — deși trebuie sa de
clar că unele au costat mai mult — 
nu egalează această măreață reali
zare, Canalul Dunăre-Marea Nea
gră — care constituie un simbol al 
forței, al spiritului revoluționar al
(Continuare în pag. a IlI-a)

„Pentru activitatea entuziastă și 
eroică depusă în vederea realizării 
acestei grandioase lucrări, în numele 

| Comitetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, precum și al meu personal, 
adresez cele mai calde felicitări:

Muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor care au lucrat la proiectarea 
și construcția canalului!

Militarilor armatei române care 
au realizat o parte importantă de 
lucrări îndeplinindu-și cu cinste mi
siunea încredințată!

Tinerilor brigadieri, care au 
ridicat pe o treaptă nouă tradițiile 
de muncă revoluționară-patriotică și 
au realizat o parte însemnată a 
canalului, la mare adîncime!

Tuturor celor care au lucrat la 
realizarea canalului le urez din toată 
inima noi și mai mari succese în 
munca viitoare și în viață P

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvântarea la marea adunare populară de la Agigea)



PAGINA 2 SCÎNTEIA — duminică 21 mai 1984

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A INAUGURAT IERI 
CANALUL DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ

Sosirea navei prezidențiale la ecluza de la Agigea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, a inaugurat oficial, 
simbătă, 26 mai, Canalul Dunâre - Marea Neagră, grandioasă construcție, 
dovadă grăitoare a geniului creator, a capacitâții de gindire și faptă ale 
poporului român, pagină memorabilă încrustată cu litere de aur in cronica 
edificării socialiste a patriei.

La festivitatea de inaugurare, împreună cu conducătorul partidului și 
statului, au participat tovarâșa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscâiescu, losif Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincâ, Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, llie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Ștefan Birlea, Miu Dobrescu, Marin Enache, Mihai Gere, Suzana Gâdea, 
Ana Mureșan, Ion Radu, Ion Stoian, loan Totu, Ion, Ursu, Richard Winter, 
Nicu Ceaușescu, Silviu Curticeanu, Constantin Radu, Gheorghe Stoica 
și loan Avram, Ion M. Nicolae, viceprim-miniștri ai guvernului.

Finalizarea acestei monumentale 
lucrări, încadrată de aura evenimen
telor de excepție, areț loc, în „atmos
fera. ,<Je puternică emulație în care 
țara întreagă se pregătește să am-., 
verseze împlinirea a 40 de ani de'ia 
revoluția de eliberare socială și'na
țională. antifascistă și antiimperia- 
iistă. să întîmpine cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân,

îmbracă astfel formă definitivă 
unul din cele mai îndrăznețe pro
iecte românești, capitol eroic al epo
cii de puternică înflorire socialistă — 
„Epoca Ceaușescu". înfăptuirea unei 
opere de o asemenea amploare, cu 
un atit de înalt grad de dificultate, 
a fost posibilă doar in condițiile dez
voltării impetuoase a economiei 
noastre naționale, ale prefacerilor 
înnoitoare cunoscute de societatea 
românească în anii care au urmat 
celui de-al IX-lea Congres al parti
dului. Este un adevăr profund, bine 
cunoscut, că la baza deciziilor pri- 
vihd construcția Canalului Dunăre — 
Marea Neagră Se află gindirea cute
zătoare a conducătorului partidului 
și statului nostru, care, pornind de 
la cunoașterea temeinică a realită
ților românești, a talentului și hăr
niciei poporului român, a apreciat 
că stadiul înalt de dezvoltare la care 
au ajuns industria tării. întreaga 
economie face pe deplin posibilă re
alizarea acestei lucrări fără prece
dent. întreaga activitate de concepție 
și realizare a Canalului Dunăre —■ 
Marea Neagră, cale navigabilă in
ternă a României, creată exclusiv 
prin eforturile materiale și umane 
ale poporului român, poartă însem
nele de marcă ale ideilor, orientări

lor și indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae . Ceaușescu.

Vor trece anii, dar vor rămîne înti- 
părite pentru totdeauna în conștiința 
și în inimile zecilor de"mii' de braVî 
constructori întilnirile cu tovarășul’w. 
Nicolae Ceaușescu, care,a venit în 
repetate rînduri în mijlocul lor, pe 
vastul șantier, urmărind îndea
proape, etapă cu etapă, desfășurarea, 
în bune condiții, a lucrărilor, aju- 
tindu-i să depășească greutățile ivite 
pe parcurs, însuflețindu-le încre
derea în forțele proprii, în capaci
tatea lor de a transforma un vis în
drăzneț în realitate. Ei sint mîndri 
și fericiți că fac parte din detașa
mentul muncitoresc căruia partidul, 
secretarul său general i-au încredin
țat sarcina de onoare și de mare 
răspundere de a executa cea mat 
importantă lucrare de investiție din 
istoria țării.

Pentru constructorii canalului, 
pentru întreaga țară, pentru între
gul nostru popor, ziua deschiderii 
navigației pe magistrala albastră a 
constituit o adevărată sărbătoare, 
un moment cu profunde semnifi
cații, trăit cu intensă bucurie și sa
tisfacție, cu legitimă mîndrie pa
triotică.

...Momentul festiv al inaugurării 
oficiale a Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră are loc la Cernavodă, 
la kilometrul 0 al canalului, 
unde o parte din apele fluviului pă
răsesc albia milenară, pentru a in- 
tîlni, la capătul unui drum de nu
mai 64,2 kilometri, Marea Neagră.

Aici, pe platforma noului port 
Cernavodă, s-au adunat mii de con
structori, proiectanți, cercetători. 

alțl specialiști care au participat la 
realizarea acestei grandioase lu
crări, precum și locuitori ai satelor 
și orașelor dobrogene care vor be
neficia nemijlocit de roadele schim
bărilor aduse cu sine de reali
zarea canalului. Ei poartă steaguri 
roșii și tricolore, portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, pancarte 
pe care sint înscrise calde urări adre
sate partidului, secretarului său ge
neral, patriei noastre socialiste.

Domnește o atmosferă entuziastă, 
ce exprimă vibrant sentimentele de 
înaltă prețuire, de fierbinte dra
goste pe care toți fiii Dobrogei, a- 
semenea întregului nostru popor, le 
poartă secretarului general al parti
dului, pentru activitatea neobosită 
consacrată dezvoltării multilaterale 
a patriei, propășirii națiunii noastre 
socialiste, ridicării neîntrerupte a ni
velului/ de trai material și spiritual 
al'întregului popor, creșterii'presti
giului /international al României so
cialiste.

Ora 8,30. Elicopterul prezidențial 
aterizează. Răsună puternice și 
prelungi urale, aplauze și ovații. Se 
scandează cu însuflețire „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mindria, Ceaușescu
— România !“, „Ceaușescu — pace!". 
Constructorii, toți cei de față dau 
glas nemărginitei bucurii de a 
reintîlni și omagia pe secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, de a cărui gindire vizio
nară și tenacitate exemplară se 
leagă în mod direct realizarea aces
tei monumentale opere de artă ingi
nerească.

La coborîrea din elicopter, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați cu căl
dură de Nicolae Mihalache. primul 
secretar al Comitetului județean 
Constanta al P.C.R., Vasile Bulucea, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor. de reprezentanți ai 
conducerii Centralei canalului, ai 
organelor locale de partid și de stat.

în cinstea sosirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se află aliniată o 
gardă alcătuită din ostași ai marinei 
militare, membri ai gărzilor patrio
tice și ai detașamentelor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei, care prezintă onorul.

Este intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

De pe navele flotilei militare de 
Dunăre, ancorate la danele portului — 

care în această zi au arborat la ca
targ, in onoarea președintelui Re
publicii, marele pavoaz — răsună 
prelung sirenele.

întimpinîndu-i după datina stră
bună, gazdele invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să guste din roa
dele bogate ale pămîntului dobro
gean, din plinea și vinul ospitalității.

La această sărbătoare a întregului 
popor participă cu toată bucuria 
pionieri, și șoimi ai patriei, tineri 
și tinere, care oferă cu emoție 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

în această memorabilă zi a inaugu
rării marii construcții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului poartă 
Medalia comemorativă „Canalul Du
năre—Marea Neagră".

Inaugurarea canalului marchează, 
totodată, darea în exploatare a por
tului de la Cernavodă. De pe o plat
formă special amenajată, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le este prezentat noul 
obiectiv economic. General-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
director general al Centralei canalu
lui, arată că portul are, în etapa 
actuală, o capacitate de. trafic de un 
milion tone pe an. cu posibilități de 
extindere la 7 milioane tone.

în ovațiile mulțimii prezente de-a 
lungul cheiului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
se îmbarcă apoi pe nava „Lancea". 
După citeva minute, nava se oprește 
la punctul de intrare pe magistrala 
albastră, locul unde hărțile consem
nează kilometrul 0.

Este ora 8,4^ Un moment ce intră 
în istorie : tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. în 
uralele și aclamațiile zecilor de mii 
de oameni prezenți de o parte și de 
alta, pe malurile apei, taie panglica 
întinsă pe lățimea albiei canalului, 
inaugurînd. astfel, această cale na
vigabilă națională, de semnificație 
internațională. Răsună solemn acor
durile Imnului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Se trag 21 de 
salve de tun. Se aud sirenele de pe 
vasele militare aflate pe Dunăre.

Din această clipă, canalul este 
deschis navigației.

Acest act inaugural dobîndește cele 
mai înalte și profunde semnificații, 
el încununind o activitate eroică, de 
epopee, care își găsește o străluci
tă concretizare în epocala construc
ție — Canalul Dunăre — Marea Nea
gră. '

Prin gestul de ctitor al președin
telui tării se certifică o extraordi
nară faptă de muncă. Intră in func
țiune un obiectiv de cea mai mare 
însemnătate economică și socială.

Canalul cuprinde, pe lingă calea 
navigabilă, și cele trei porturi in
terioare de la Cernavodă, Medgidia 
și Basarabi, două ecluze și portul din 
apropierea municipiului Constanta.

Edificarea lui a solicitat un uriaș 
volum de muncă, multă dăruire și 
îndrăzneală. Măsura acestui imens 
efort constructiv este dată de cele 
circa 300 milioane metri cubi exca- 
vatii — cu 25 milioane metri cubi 
mai mult decit la Canalul Suez și 
cu 140 milioane mai mult decit la 
Canalul Panama.

Au fost turnate, de asemenea. 
3,6 milioane m c betoane. S-au 
executat peste 40 kilometri ziduri de 
sprijin și peste 7 milioane metri pă- 
trați protecții de maluri. Au fost în
corporate. 11 000 tone de tabliere 
metalice pentru poduri și 14 000 
tone echipamente hidromecanice. 
Realizarea canalului a impus recti
ficarea unor căi de comunicație, 
șosele, căi ferate, a unor rețele de 
înaltă tensiune sau de alimentare cu 
apă. amenajări pentru irigații, su- 
praînălțări de terenuri inundabile, 
fertilizări, desecări. îndiguiri, baraje 
de retenție.

Escortată de vedete militare ra
pide. nava la bordul căreia se află 
președintele României parcurge pri
mele sute de metri din lungimea ca
nalului.

La intrarea pe noua cale naviga
bilă. pe cele două maluri, se aflau 
mari pancarte pe care erau înscrise 
cuvintele : „Ceaușescu — Eroism — 
România — Comunism !“. „în de
plină unitate, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. vom înfăptui neabătut 
programul partidului I". „Trăiască 
unitatea întregului nostru popor în 
jurul Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“.

Zecile de mii de participanți, a- 
flați de-a lungul traseului, aplaudă 
din toată inima, cu toată dragostea, 
ovaționează îndelung, pentru partid, 
pentru secretarul său general, pen
tru patria noastră socialistă.

De pe pbntea vasului preziden
țial, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu 
căldură și prietenie acestor ma
nifestări.

La cheiul unde acostează nava 
„Lancea", oaspeților dragi le este 
rezervată, de asemenea, o primire 
entuziastă.

De aici. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
se îndreaptă. intr-o mașină deschi
să. spre podul mixt — rutier și de 
caie ferată — de la Cernavodă. De 
la înălțimea sa. se deschide privirii 
o largă perspectivă asupra drumului 
de apă tăiat de mina omului, lăsînd 
să se vadă cum se desprinde Canalul 
din fluviu. Amplasat pe magistrala 
feroviară București — Constanța, po
dul de la Cernavodă — care se aso
ciază podurilor transdanubiene „Bor- 
cea" și „Dunărea" — construcție su
plă si modernă, asigură o cale ferată 
dublă la nivelul inferior și patru 
benzi de circulație rutieră la cel su
perior. La ridicarea acestei punți din 
oțel și beton, peste ecluză, au fost 
utilizate tehnologii originale, de înal
tă cutezanță tehnică, cea mai specta
culoasă fiind aceea de fixare pe po
ziție a tablierului metalic. în greu
tate de circa 1 000 tone. Dealtfel, fie
care din cele șase mari poduri de 
traversare a canalului reprezintă, 
prin soluțiile constructive originale 
adoptate, veritabile premiere în a- 
cest domeniu. Fără a semăna unul 
cu altul, fiecare reprezintă în felul 
lui o veritabilă operă de artă.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu li se pre
zintă nodul hidrotehnic de la Cerna
vodă.

Cel mai complex obiectiv de aici 
îl constituie ecluza. Ea dispune, de 
o parte și de alta, de cite două porți 
care deschid și închid accesul ape
lor. lăsînd să treacă cîte un convoi 
de vase, simultan, în ambele sensuri. 
Este de remarcat, totodată, faptul 
că poarta plană de siguranță din 

capul amonte, fiind dublu etanșată, 
poate rezista oricărei viituri a Du
nării. în amonte și aval se află 
porturi de așteptare și dirijare. Prin 
importanța, tehnicitatea și propor
țiile ei. ecluza de la Cernavodă, ase
menea celei de la Agigea. se înscrie 
printre cele mai impunătoare con
strucții de acest gen realizate in 
România

Prin volumele de excavatii și tur
nări de betoane, prin cantitățile de 
metal încorporate, ecluza este com
parabilă cu o hidrocentrală mai mare 
decit cea de la Argeș.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului asistă la intrarea in ecluză 
a primului convoi de șlepuri.

De la înălțimea podului se înfăți
șează privirii imaginea orașului 
Cernavodă, pină nu de mult o mică 
localitate știută prin podul construit, 
la sfirșitul secolului trecut, de ingi
nerul român Anghel Saligny. Odată 
cu edificarea noului drum navigabil, 
la fel ca și alte localități dobroge
ne. Cernavodă cunoaște profunde 
înnoiri economice și urbanistice. 
Orașul este locul unde pentru prima 
dată în România atomul va sluji 
producerii energiei electrice.

De la ecluză, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului se îmbarcă pe 
nava ..Mihai Viteazul". Pe catargul 
navei este arborat drapelul de stat 
al Republicii Socialiste România. în
cadrat în chenar roșu cu franjuri 
aurii — semnul distinctiv prevăzut 
în ceremonialul marinăresc al pre
zentei pe vas a șefului statului. La 
sosire, echipajul navei, aliniat la 
front, prezintă onorul.

Nava prezidențială, escortată de 
vedete militare, se desprinde de 
chei, îndreptindu-se spre Agigea, 
poartă dinspre est a Canalului Du
năre — Marea Neagră. De pe puntea 
navei se vede imaginea profundelor 
transformări ale spațiului geografic 
dobrogean, ca urmare a edificării a- 
cestei vaste opere, care a determi
nat și determină mutații de substan
ță în viața economico-socială a ju
dețului, sistematizarea și moderniza
rea întregului teritoriu străbătut. Au 
avut și au loc adinei prefaceri prin 
construirea unor mari centre indus
triale și zone portuare, prin dezvol
tarea așezărilor urbane și rurale. 
Sint evidente acțiunile transforma
toare în agricultură. Suprafețe în
tinse, slab productive pină mai ieri, 
au devenit fertile, importante furni
zoare de produse. în următorii doi 
ani. sistemul de irigații din zonă 
urmează a fi extins cu încă 21 000 
ha. iar prin recuperarea integrală a 
depozitelor de pămînt rezultate din 
excavațiile de la canal, amenajarea 
și fertilizarea corespunzătoare vor 
fi redate circuitului agricol 2 800 ha.

Nava prezidențială se apropie de 
eleganta acoladă a podu|ui de la 
kilometrul 24, aflat în ora?ul 
Medgidia, al doilea centru economic 
și social al județului.

Mii de constructori ai canalului, 
cimentiști și făuritori de mașini și 
utilaje agricole, toți cei ce lucrează 
și trăiesc în oraș au ieșit în lungul 
noilor faleze pentru a saluta cu en
tuziasm, cu cele mai alese senti
mente de dragoste pe conducătorul 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Mii de glasuri scandează cu
vinte scumpe tuturor fiilor tării : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Stima noastră și 
mindria. Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu — pace !“.

Pe o hartă a Dobrogei. fixată în 
parapetul de piatră al malului, dea
supra căreia se află portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu, înca
drat de drapelele partidului și sta
tului. este trasat noul drum al Du
nării către Marea Neagră. în ime
diata apropiere, pe o terasă special 
amenajată, pot fi vâzuți construc
torii, alături de o serie de utila
je de mare capacitate, cu perfor
mante tehnice ridicate, realizate de 
industria noastră constructoare de 
mașini, care au fost folosite la efec
tuarea lucrărilor canalului.

Concertul motoarelor excavatoare
lor și autobasculantelor, al macara
lelor. zgomotele specifice brenerelor 
de sudură au încetat de mult pe 
această porțiune de canal. Tronso
nul Cernavodă—Medgidia a fost fi
nalizat cel dinții, la capătul unei ac

tivități pline de abnegație și devo
tament. la cotele cele mai înalte ale 
responsabilității muncitorești.

Rezultatele acestor ani de muncă 
încordată se rinduiesc sub soarele 
zilei de azi — podul rutier in lun
gime de 689 metri, cu nota de parti
cularitate conferită de soluția în arc, 
folosită in premieră în tara noastră, 
și care se bazează pe asocierea de 
otel-beton ușor, portul cu funcțiune 
comercială și industrială, sectorul 
celor peste 25 km de canal realizat 
prin munca entuziastă și harnică a 
constructorilor.

Acum, aici, forțele sint concentra
te la finalizarea lucrărilor de fun
dare a portului și montare a grin
zilor viitoarelor cheiuri, la con
struirea gării de pasageri și înăl
țarea macaralelor, la celelalte dotări 
destinate traficului de pasageri.

Km, 39, Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se reîntilnește cu bravul 
detașament aj militarilor, cu geniș- 
tii. infanteriștii, vînătorii de munte, 
artileriștii, tanchiștii și marinarii, 
cei care, din prima pină in ultima 
zi, de la prima cupă de pă
mînt excavat și pînă la încheie
rea lucrărilor, au lucrat cu en
tuziasm și devotament, întru îm
plinirea misiunii încredințate de 
comandantul suprem, pentru reali
zarea celei mai impresionante lu
crări din istoria construcțiilor în 
România. Pe vastul șantier dintre Du
năre si Mare, pe un tronson de peste 
40 km. contingente de ostași-con- 
structori au acționat cu totală dărui
re pe frontul muncii pașnice, dove
dind. o dată în plus, că sint nu nu
mai apărători de nădejde ai patriei, 
ci și pricepuți meșteri, ziditori ai 
mărețelor împliniri socialiste. De 
fapt, militarii au lucrat pretutindeni, 
peste tot acolo unde a fost nevoie 
de brațe oțelite. curaj, rezistență și 
cunoștințe de specialitate. Cu dina
mita. pichamărul sau tîrnăco- 
pul. suspendați uneori în frînghii ca 
niște încercați alpiniști. ei au frînt 
rezistenta lanțului Hercinic. străpun- 
gind. prin colinele de calcar și cre
tă. albia pe care înaintează acum 
vasul .,Mihai Viteazul".

Ei au fost și artificieri, excavato- 
riști, buldozeriști, șoferi, ingineri și 
tehnicieni, specialiști de înaltă cla
să. pe umerii cărora strălucesc tre
sele competentei, dobîndită pe pan
tele abrupte ale Transfăgărășanului 
sau pe alte șantiere ale propășirii 
noastre economice, locuri unde mi
litarii armatei române și-au pus 
semnătura muncii pentru țară, pen
tru socialism.

Participarea militarilor armatei 
noastre— adevărată școală de edu
cație politică, patriotică și revolu
ționară — la realizarea unui aseme
nea obiectiv semnifică absolvirea 
unei veritabile școli de călire fizică 
si morală, de pregătire militară de 
înaltă calitate in condiții speciale.

Este ora II. Nava prezidențială 
oprește pentru citeva momente. De 
pe cele două maluri ale canalului se 
revarsă uralele puternice ale osta
șilor; Se scandează cu entuziasm : 
„Stima noastră și mindria, Ceaușescu
— România I", „Ceaușescu și po
porul !“.

Secretarului general al partidului 
i se raportează, de către general- 
locotenent Constantin Antoniu. că 
armata și-a îndeplinit misiunea 
primită din partea comandantului 
suprem în realizarea Canalului Du
năre—Marea Neagră.

Adresindu-se militarilor prezenți 
aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a 
felicitat pentru munca depusă și 
le-a urat noi și noi succese in no
bila misiune de apărători ai cuce
ririlor revoluționare ale poporului, 
de participanți activi la edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul României.

Cuvintele secretarului general al 
partidului, -cuvinte de apreciere și 
prețuire, sint primite de tinerii con
structori în haine militare cu pu
ternice urale. Se scandează cu însu
flețire, cu mîndrie patriotică, pen
tru patrie si partid, pentru secreta
rul său general.

Acum, in ziua inaugurală, milita- 
rii-constructori înscriu cu trupurile 
lor numele partidului, al secretaru
lui său general și al tării : 
„Ceaușescu — România". „Ceaușescu
— P.C.R.". Este legămîntul în fața 
comandantului suprem de a fi me
reu gata să apere. împreună cu în
tregul popor, cuceririle sale revolu-

(Continuare în pag. a V-a)

tinerii !Kilometrul 45. Mii de tineri brigadieri îl în'.împină pe secretarul general al partidului cu manifestări de dragoste și înaltă stimă scandînd „Ceaușescu
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CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la marea adunare populară de la Agigea
(Urmare din pag. I)
poporului nostru ! (Aplauze și 
uraie puternice; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Vor trece decenii, secole, milenii 
și multe din construcțiile de astăzi 
— și întreprinderi, Și locuințe, 
și altele — vor fi, fără îndoia
lă, refăcute pe o bază nouă. Dar 
peste secole și milenii această nouă 
magistrală va rămîne permanent 
ca o mărturie vie a forței și ca
pacității creatoare a poporului ro
mân, a societății noastre socialiste, 
a generației noastre care am 
schimbat cursul Dunării, creîndu-i 
o nouă cale care va dăinui cît timp 
va dăinui planeta noastră. (Uralc 
și aplauze puternice ; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Inaugurăm Canalul Dunăre— 

Marea Neagră în anul cînd sărbă
torim 40 de ani de, la victoria re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
iistă, care a deschis calea marilor 
transformări revoluționare în 
România, a ridicării patriei pe noi 
culmi de progres și civilizație. în
tregul nostru popor este angajat 
ferm, cu întreaga sa forță, în reali
zarea tuturor planurilor de dezvol
tare economico-socială, a Progra
mului partidului. Tot în acest an 

operațiunilor tehniceMoment solemn : la ecluza de la Agigea, tovarășul Nicolae Ceaușescu dă comanda, printr-o apăsare pe buton, pentru efectuarea 
de ieșire a primului convoi în mare

vom avea Congresul al XIII-lea al 
partidului, care urmează să traseze 
căile dezvoltării în continuare a 
patriei noastre, ale ridicării nivelu
lui de trai, material și spiritual, al 
poporului.

Cunoașteți cu toții programele 
care le avem, planurile de dezvol
tare a patriei noastre. Am vorbit 
în această lună și la plenarele 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și a Consiliului Național al 
Agriculturii despre problemele care 
stau în fața noastră. Știm că avem 
realizări mărețe, știm că mai avem 
și greutăți, și lipsuri. Dar ceea ce 
am realizat pînă acum ne dă tăria și 
încrederea să afirmăm că nu exis
tă nici o greutate pe care să n-o 
putem învinge, că ceea ce ne-am 
propus vom înfăptui neabătut, că 
vom sui cu hotărîre cele mai grele 
și mai înalte piscuri — piscurile 
luminoase ale comunismului 1 
(Uraie și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Vom acționa neabătut pentru 
perfecționarea continuă a condu
cerii societății, dezvoltînd larg de
mocrația muncitorească-revolu- 
ționară, asigurînd participarea, în 
deplină unitate, a întregului po
por la conducerea tuturor sectoa
relor, la conducerea statului nos
tru socialist.

Știm că numai în deplină uni
tate. numai cu participarea largă, 
democratică, a întregului ponor la 
conducerea societății, vom înfăp

tui cu succes programele noastre 
de dezvoltare, vom asigura victo
ria comunismului și ridicarea con
tinuă a bunăstării poporului, întă
rirea suveranității și independen
ței patriei ! (Uraie și aplauze pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Realizările patriei noastre — 
inclusiv acest canal — demon
strează ce se poate face în condi
ții de pace, atunci cînd popoarele 
își concentrează forțele spre dez
voltarea lor economico-socială. 
După cum știți, partidul nostru ac
ționează cu toată fermitatea pen
tru dezvoltarea largă a colaborării 
internaționale cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială. Fa
cem totul pentru o politică de co
laborare și de pace, deoarece 
avem convingerea fermă că nu
mai în aceste Condiții poporul nos
tru — ca și toate celelalte popoa
re— își poate concentra forțele, 
poate să-și dezvolte economia, 
știința, cultura, să-și ridice bună
starea, să-și asigure o viață mai 
demnă și fericită ! (Uraie și aplauT 
ze puternice, prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).

Am așezat și așezăm ferm la 
baza relațiilor noastre cu toate 
statele principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. Numai pe 
aceste principii se pot asigura 
colaborarea și pacea întregii lumi !

(Aplauze puternice, îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — pace

Dragi tovarăși,
în ultimul an, în relațiile inter

naționale s-a ajuns la o încordare 
extrem de gravă. Se poate spune 
că niciodată de la terminarea ce
lui de-al doilea război mondial nu 
am trecut printr-o perioadă atît de 
încordată ca astăzi. Dar gravita
tea acestei situații depășește orice 
altă perioadă anterioară. Mă refer 
la faptul că s-a intensificat cursa 
înarmărilor nucleare, că se dispu
ne astăzi de mijloace nucleare în 
stare să distrugă întreaga omenire. 
De aceea putem afirma că nicio
dată în istoria sa de milenii ome
nirea nu s-a aflat în fața unei si
tuații așa de grave, a unei situa
ții în care este pusă în pericol 
însăși existența umanității, a în
seși vieții pe planeta noastră.

Iată de ce noi considerăm că 
problema fundamentală a zilelor 
noastre este aceea a opririi cursei 
înarmărilor, și îndeosebi a înar
mărilor nucleare, trecerea la 
dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmare nucleară, eliminarea ra
chetelor cu rază medie de acțiu
ne din Europa și a tuturor arme
lor nucleare, asigurarea unei păci 
trainice în întreaga lume ! (Aplau
ze și uraie puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).

Considerăm că este necesar, mai 
mult ca oricind, să se dea dovadă 
de înaltă responsabilitate față de 

popoare, față de existența umani
tății — și să se acționeze cu toa
tă hotărîrea pentru a opri cursul 
periculos al evenimentelor. Este ne
cesar să se oprească amplasarea 
rachetelor americane cu rază me
die de acțiune în Europa, precum 
și realizarea contramăsurilor nu
cleare anunțate de Uniunea Sovie
tică, să fie reiuate tratativele din
tre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite în vederea realizării unui 
acord privind eliminarea totală a 
acestor rachete și, apoi, a tuturor 
armelor nucleare din Europa. Nu 
există problemă mai importantă — 
și fiu poate exista nici o justifi
care pentru continuarea realizării 
măsurilor nucleare, și de o parte, 
și de alta ! Trebuie să facem to
tul pentru a salva Europa și în
treaga lume de la distrugerea nu
cleară ! (Aplauze și uraie pu
ternice. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Ținînd seama de faptul că po
poarele europene sînt cele care ar 
fi primele victime ale rachetelor 
nucleare, este necesar ca toate 
statele din Europa să acționeze, 
să-și unească forțele si să parti
cipe la negocierile. într-o formă 
corespunzătoare, în vederea reali
zării acordului pentru oprirea mă
surilor luate — și de o parte, și 
de alta — pentru eliminarea arme
lor nucleare din Europa.

De la această mare adunare 
populară adresez, încă o dată, șe
filor de state și guverne, oame
nilor politici, popoarelor din Eu
ropa, chemarea de a ne uni for
țele, de a acționa în interesul 
păcii și vieții popoarelor noastre, 
pontru colaborare între toate na
țiunile, fără deosebire de orîndui
re socială ! Europa a dat mult 
pentru civilizație ! Acum avem 
răspunderea să apărăm ceea ce am 
realizat și să asigurăm ridicarea 
pe o treaptă nouă a civilizației 
umane, în condiții de pace și in
dependentă ' națională ! (Uraie șl 
aplauze puternice, prelungite. Se 
scandează „Ceaușescu, România
— stima noastră și mîndria !“. 
„Ceaușescu — pace !“).

Sîntem, de asemenea, profund 
preocupați de agravarea unor con
flicte din diferite zone ale lumii
— și ne pronunțăm pentru înce
tarea luptelor și trecerea la solu
ționarea tuturor problemelor liti
gioase dintre state numai și numai 
prih'lrâtătivd. Ne pronunțăm ferm 
pentru o conferință internațională 
pentru Orientul Mijlociu, cu parti- i 
ciparea tuturor statelor interesate, 
în vederea soluționării probleme
lor din această regiune, în pri
mul rînd a problemei palestinie
ne, pe baza dreptului la autode
terminare și realizarea unui stat 
palestinian independent. (Uraie și 
aplauze puternice, prelungite).

Sîntem foarte îngrijorați de eve
nimentele din Golf, de extinderea 
războiului dintre Irak și Iran, ceea 
ce ar putea duce Ia o generaliza
re a acestui conflict, Ia intervenția 
altor state, cu consecințe foarte 
grave,, nu numai pentru cele două 
țări și popoare, dar și pentru în
treaga lume. Iată de ce adresăm 
apelul nostru conducătorilor ce
lor două state de a opri acțiunile 
militare în Golf, și, în general, ori
ce acțiuni militare, și de a acțio
na, pe calea tratativelor politice, 
pentru soluționarea problemelor li
tigioase dintre cele două țări. Este 
în interesul atît al poporului ira
kian, cît și’ al poporului iranian 
să caute soluții pașnice, să trăias
că în bună vecinătate. Ne expri
măm speranța că vor triumfa rațiu
nea și buna înțelegere ! (Uraie și 
aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

în general, considerăm că este 
necesar să se pună capăt cu desă- 

vîrșire intervenției, sub orice for
mă, în treburile altor state, să se 
respecte dreptul fiecărui popor la 
dezvoltarea liberă și independen
tă, dreptul de a-și alege calea dez
voltării pe care o dorește, fără nici 
un amestec din afară 1

Este necesar să facem totul pen
tru respectarea principiilor Cartei 
Națiunilor Unite, ale dreptului in
ternațional, în relațiile dintre toa
te națiunile lumii. (Aplauze și ura
lc - îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

România socialistă se preocupă 
în mod deosebit de soluționarea 
problemelor subdezvoltării și rea
lizarea noii ordini economice mon
diale. Situația țărilor în curs de 
dezvoltare s-a agravat. Criza eco
nomică, politica financiară, a do- 
bînzilor excesiv de mari, au dus 
la o situație foarte gravă pentru 
zeci și zeci de state în curs de 
dezvoltare. Sînt necesare întărirea 
solidarității țărilor în curs de dez
voltare, găsirea căilor pentru a se 
duce tratative reale între aceste 
țări și țările dezvoltate, între bo- 
gați și săraci, pentru a se ajunge 
la înțelegeri corespunzătoare în 
vederea progresului mai rapid al 
țărilor slab dezvoltate. Numai pe 
această cale se vor putea găsi so
luții reale, se vor putea depăși gra
vele greutăți provocate de criza 
economică mondială. (Aplauze și 
uraie îndelungate). ,

Printre multiplele probleme ale 
subdezvoltării care trebuie rezol
vate aș menționa numai problema 
datoriilor — de peste 700 de mi
liarde de dolari — a țărilor în curs 
de dezvoltare, necesitatea unei so
luții globale care să ducă Ia redu
cerea substanțială sau la anularea 
completă a datoriilor pentru țări
le cele mai sărace, la reducerea lor, 
pentru alte țări, la stabilirea unei 
dobînzi-limite minime, la o ree- 
șalonare pe termen lung a da
toriilor fără dobîndă sau cu do- 
bînzi simbolice. Numai pe această 
cale se va putea soluționa această 
problemă gravă, care, dacă nu-și 
va găsi o rezolvare într-un timp 
scurt relativ, va putea duce la con
secințe foarte grave pentru întrea
ga dezvoltare economică și socială.

Am menționat și cu alt prilej 
că, de fapt, lumea se confruntă 
cu încă o bombă, foarte puternică
— aceea a subdezvoltării. O ..ex
plozie socială a>(.lurpii a treia va : 
aveâ,-fără'îndoială; alt fel de con
secințe decît arma nucleară, dar 
ea va putea duce la transformări 
revoluționare, radicale, în lume. 
Fără nici o îndoială' că această ex
plozie socială — dacă se va ajun
ge acolo — va trebui să lichideze 
societatea nedreaptă, de inegalita
te, să asigure o lume mai dreaptă 
și mai bună, de egalitate și res
pect între toate națiunile lumii ! 
(Aplauze și uraie prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

Deși problemele mondiale sînt 
foarte complexe și grave, noi avem 
ferma convingere că popoarele, 
forțele progresiste, antiimperialis- 
te, forțele realiste de pretutindeni 
dispun de forța și capacitatea ne
cesară de a schimba ' cursul eve
nimentelor și de a asigura relua
rea politicii de destindere, de co
laborare, de a putea impune solu
ționarea problemelor prin tratati
ve, de a opri înarmările, de a rea
liza noua ordine economică mon
dială, de a asigura pacea și inde
pendența tuturor națiunilor lumii ! 
(Aplauze și uraie puternice, pre
lungite : se scandează „Ceaușescu
— pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, aș dori, încă o dată, 

să menționez cu multă satisfacție 
că realizarea Canalului Dunăre — 
Marea Neagră constituie o mare 

victorie a poporului nostru, con
structor al socialismului, demon
strează forța unui popor liber și 
stăpîn pe destinele sale, hotărît 
să-și făurească viața așa cum o 
dorește. Bazat pe aceasta, am fer
ma (Convingere — și doresc încă o 
dată să subliniez — că dispunem 
de tot ce este necesar pentru a 
realiza Programul partidului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare 
spre comunism !

Știm, vom mai avea multe greu
tăți de înfrînt 1 Culmile și piscu
rile înalte ale comunismului cer 
încă să străbatem căi necunoscu
te. Dar ceea ce am realizat — 
acest canal — stă mărturie a for
ței și capacității noastre de a in
fringe orice greutăți, de a urca 
cele mai înalte piscuri ! Și avem 
ferma convingere că vom ajunge 
cu succes pe piscurile societății co
munismului — societatea cea mai 
dreaptă și mai umană din lume de 
pînă acum ! (Aplauze și uraie pu
ternice : se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Să ne angajăm, dragi tovarăși 
și prieteni, că vom face totul, că 
vom munci în spirit revoluționar, 
în toate domeniile, pentru a în
făptui neabătut politica internă și 
externă a partidului ;

că vom face totul pentru întă
rirea ‘unității și forței partidului 
nostru, a unității întregului po
por, în cadrul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste ;

că vom acționa pentru ridicarea 
patriei noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație, pentru a asi
gura poporului condiții tot mai 
bune de muncă și viață, pentru a 
întări continuu independența și 
suveranitatea României. (Uraie 
și aplauze puternice ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Urez tuturor celor care au rea
lizat canalul succese cît mai mari 
în construcția noilor obiective — 
a Canalului spre Midia și a Ca
nalului București-Dunăre ! Tre
buie să facem în așa fel îneît, nu 
peste mult timp, Bucureștiul să 
devină, într-un anumit sens, port 
la Marea Neagră, prin Dunăre și 
prin acest canal 1 (Aplauze și 
uraie puternice, prelungite; se 
scandează „Ceaușescu și p<P 
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Urez tuturor oamenilor muncii; 
din toate domeniile de activitate, 
succese tot mai mari în realizarea 
planului pe acest an și pe anul 
viitor !

Urez constănțenilor, care au 
multe realizări — și au contri
buit și ei la realizarea , acestui 
canal — să-și îndeplinească cu 
cinste marile sarcini pe care le 
au în acest an și în anii următori! 
întregului nostru popor îi urez 
noi și noi victorii în ridicarea 
patriei pe culmi tot mai înalte de 
progres, în asigurarea bunăstării 
și fericirii întregii națiuni ! 
(Aplauze puternice, prelungite; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“)•

Vă urez tuturor, întregului nos
tru popor succese tot mai mari, 
multă sănătate și multă fericire ! 
(Uraie și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul „Ceaușescu — pace !“. 
într-o atmosferă de puternică în
suflețire și unitate, toți cei pre- 
zenți la marea adunare populară 
aclamă și ovaționează minute în 
șir pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru secretarul general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

< al'

Zeci de mii de constructori și alți oameni ai muncii, aflați de-a lungul intregului traseu al canalului, au întimpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu cu entuziasm, cu manifestări de înaltă stimă
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TOVARĂȘUL ^COLAE CEAUȘESCU A INAUGURAT Ol 
CANALUL DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ

MAREA ADUNARE POPULARĂ
DE LA AGIGEA

încheierea festivităților de inaugu
rare a Canalului Dunăre—Marea 
Neagră a fost marcată de marea 
adunare populară desfășurată pe 
platoul din apropierea ecluzei de la 
Agigea.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, la adu
nare au luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu, 
Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Ștefan Andrei, Ștefan Birlea, Miu 
Dobrescu, Marin Enache, Mihai 
Gere, Suzana Gădea, Ana Mureșan, 
Ion Radu, Ion Stoian, loan 
Totu, Ion Ursu, Richard Winter, 
Nicu Ceaușescu, Silviu Curticeanu, 
Constantin Radu, Gheorghe Stoica, 
loan Avram, Ion M. Nicolae. vice- 
prim-miniștri ai guvernului.

La această entuziastă și impresio
nantă manifestare au participat 
peste 150 000 de locuitori ai județului 
Constanța : muncitori, țărani, inte
lectuali, oameni de toate vîrstele și 
profesiile, mulți dintre ei participanți 
la gigantica încleștare cu relieful 
dobrogean. Aici, la poarta ce separă 
apele canalului de mare, ei l-au în- 
timpinat pe secretarul general al 
partidului cu cele mai calde senti
mente de dragoste, stimă și recunoș
tință. pe care întregul nostru popor 
îe nutrește pentru ctitorul României 
moderne.

Aici, la țărmul mării, o mare de 
oameni ovaționează pentru partid și 
secretarul său general, pentru patria 
noastră, pentru minunatul ei popor.

Deasupra tribunei oficiale se află 
portretul conducătorului partidului 
și statului, împreună cu o mare 
eșarfă pe care este înscrisă urarea : 
..Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte’cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !“. Pe 
una din laturile terasei turnului de 
control de la ecluza Agigea se află 
inscripția „Trăiască și înflorească 
scumpa noastră patrie. Republica So
cialistă România !“. Mii de steaguri 
roșii și tricolore flutură deasupra 
mulțimii. Panouri și pancarte au în
scrise chemări mobilizatoare la în
trecere in cinstea celor două mari 
evenimente care polarizează energii
le creatoare ale' întregului popbr —. a 
40-a aniversare.a: libertății rioastre și 
Congresul al XîIT-5eâ'^,.jP.C.'R. ’îf- 
neri și tinere, pionieri și "șoimi al pa
triei întîmpină pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu cu frumoase buchete de 
flori. Mulțimea entuziastă scandea
ză „Ceaușescu—P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“. „Ceaușescu — pace !“.

în uralele și ovațiile celor prezenți 
la această impresionantă sărbătoare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului 
urcă în tribuna oficială.

S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

La începutul adunării festive, ca 
și pe parcursul desfășurării ei, mii 
de pionieri constănțeni. aflati intr-o 
tribună special amenajată, au sim
bolizat grafic stema patriei și a 
partidului. portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Ei au realizat suite de 
imagini care au redat trecerea pri
melor nave pe noua cale de ape dăl
tuită in străbunul pămint dobrogean.

Marea adunare populară a fost 
deschisă de tovarășul Nicolae 
Mihalache, prim-secretar al Comite
tului județean Constanța al P.C.R., 
care a spus :

Mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, 
Stimați tovarăși,

împreună cu întreaga țară, locui
torii județului Constanța trăiesc as
tăzi unul din cele mai înălțătoare 
momente — inaugurarea Canalului 
Dunăre—Marea Neagră — operă 
monumentală prin care se adaugă o 
nouă și aleasă nestemată pe cununa 
de aur a gloriei și înțelepciunii ro- 
mănești, făurită în epoca ce va _ fi 
consemnată pentru totdeauna în is
toria poporului nostru sub numele 
de Epoca Ceaușescu.

Salutăm cu profunde sentimente 
de stimă, dragoste și prețuire parti
ciparea la adunarea populară dedi
cată acestei memorabile sărbători a 
celui mai iubit fiu al națiunii noas
tre, strălucit exponent al virtuților 
și vocației poporului român, eminent 
gînditor revoluționar, patriot înflăcă
rat, ctitor al României socialiste 'si 
mare conducător de țară, luptător 
neînfricat pentru cauza păcii, pentru 
independenta și libertatea popoare
lor. pentru triumful socialismului și 
comunismului, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Avem deosebita onoare de a sa
luta prezența la adunarea noastră a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al Partidului Comunist Român, emi
nent om de știință și savant de înalt 
prestigiu internațional, care a dat o 
nouă vigoare și strălucire creației 
științifice românești, ale cărei va
lori s-au impus și sînt recunoscute 
în întreaga lume, SDre binele și mă
reția României socialiste.

Salutăm cu toată căldura pre
zența la această manifestare a celor
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, a tuturor oaspeți
lor din țară.

Canalul Dunăre—Marea _ Neagră, 
realizare fără precedent în istoria 
României, reprezintă un grandios 
monument de artă inginerească, rod 
al creației științei și tehnicii româ
nești. al puternicei baze tehnico-ma- 
teriale de care dispune moderna 
noastră industrie, este o dovadă a 
geniului creator al poporului român, 
hotărit să-și făurească de sine stă
tător propriul său destin socialist șl 
comunist.

Modificînd în folosul omului geo
grafia fizică a patriei, Canalul Du
năre—Marea Neagră se înscrie în 
rindul realizărilor de referință ale

geniului uman cu adinei rezonanțe 
în dezvoltarea economică și socială 
a județului nostru și a întregii țări, 
deschizînd o nouă magistrală albas
tră traficului internațional, intre Eu
ropa și celelalte continente ale lumii.

Cu deosebită • satisfacție și înaltă 
mîndrie patriotică subliniem, la 
această mare adunare populară, că 
inegalabila operă ce o inaugurăm 
astăzi a fost ginditâ, concepută și 
executată, din faza de proiectare și 
pînă la finalizare, pe baza indica
țiilor și orientărilor deosebit de pre
țioase ale iubitului nostru conducă
tor. secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în anii construcției socialismului, 
județul Constanța, alături de cele
lalte județe ale patriei, a cunoscut 
o dezvoltare impetuoasă, materiali
zată în creșterea puternică a forțe
lor de producție, înflorirea învăță- 
mintului. științei si culturii, în ri
dicarea necontenită a nivelului de 
trai al celor ce muncesc. Au 
fost înălțate combinate chimice, 
întreprinderi constructoare de ma
șini, centrale electrice, unități pro
ducătoare de bunuri de larg consum, 
s-au construit noi porturi și s-au 
modernizat cele existente, a fost 
făurită o nouă flotă maritimă co
mercială. Agricultura județului dis
pune de o puternică bază materială, 
suprafața arabilă este irigată în pro
porție de 75 la sută, ceea ce permite 
obținerea unor producții sporite. 
S-au construit din temelii noi orașe, 
cartiere și localități rurale, iar prin 
creația omului, adăugată frumuseți
lor naturii, litoralul românesc se în
scrie cu demnitate în rindul celor 
mai prestigioase zone turistice de 
pe glob.

Tot ceea ce s-a realizat mai fru
mos, mai trainic și mai măreț pe 
această vatră străbună, ca și pe cu
prinsul tuturor zonelor țării, se în
scrie în perioada celor două decenii, 
de cînd în fruntea partidului nostru 
comunist, a României socialiste se 
află cel mai iubit fiu al poporului 
român, cel care prin acțiunea și spi
ritul profund revoluționare a dinami
zat și unit intr-un singur șuvoi ener
giile creatoare ale întregului popor, 
care a cultivat cu înflăcărată pasiune 
înălțătorul sentiment patriotic de a 
trăi liber într-o țară suverană și in
dependentă. care, prin profunzimea 
gîndirii sale novatoare de excepție, 
anticipează în chip strălucit evolu
ția vieții interne și internaționale, 

■ marele om de partid și de stat, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, tovarășul,. . Nicolae 
Ceaușescu.

Datorită politicii clarvăzătoare șl 
grijii permanente a partidului nos
tru. in județul Constanta urmează 
să fie pusă în funcțiune, la Cernavo
dă, prima Centrală nuclearo-electrică 
din țară, să se realizeze Canalul 
Poarta Albă—Midia, să înceapă ex
tracția țițeiului din platforma româ
nească a Mării Negre, precum și alte 
obiective de importanță națională.

Vă raportăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii din județul Constanța, 
în frunte cu comuniștii, animați de 
profunde sentimente de recunoștință 
pentru tot ce s-a clădit pe aceste 
străvechi meleaguri românești, ac
ționează cu hotărîre pentru realiza
rea tuturor sarcinilor ce le revin'din 
Planul național unic de dezvoltare 
economico-socială .a patriei. Pe pri
mele patru luni ale anului au fost 
înregistrate succese în îndeplinirea 
planului in industrie, construcții, 
transporturi și circulația mărfurilor, 
în agricultură s-au efectuat la timp 
și de bună calitate lucrările de însă- 
mînțări, iar in prezent acționăm cu 
toate forțele pentru a da viață in
dicațiilor și orientărilor de inestima
bilă valoare pe care le-ați dat la 
recenta Plenară a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor.

Vă asigurăm, și cu acest prilej, de 
hotărirea noastră unanimă de a 
munci fără preget pentru a face din 
anul inaugurării canalului, care 
printr-o fericită coincidență este anul 
celei de-a 40-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și al 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. anul marilor victorii și izbinzi 
în toate domeniile activității econo
mice și sociale.

în aceste momente de vibrantă 
emoție, vă rugăm să ne permiteți, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, să dăm expresie sentimentelor 
de adincă prețuire și nemărginită 
dragoste, de a vă adresa cele mai vii 
mulțumiri, întreaga noastră gratitu
dine pentru modul magistral în care 
conduceți și asigurați înaintarea 
fermă a României pș calea socialis
mului și comunismului, pentru ines
timabila dumneavoastră contribuție 
la cauza păcii, cooperării și înțele
gerii între popoare, a făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră și să vă adresăm, urarea 
scumpă inimilor noastre de viață în- 
delungatăt multă sănătate și putere 
de muncă, ani mulți în fruntea parti
dului și a statului pentru a 
duce cu aceeași fermitate 
viziune pe calea luminoasă 
lismului și comunismului.

lepciune și clarviziune destinele na
țiunii noastre socialiste spre împli
nirea celor mai înalte idealuri de 
pace, libertate și progres, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Numele ctitorului României socia
liste moderne este încrustat cu litere 
de aui- pe frontispiciul acestei im
presionante creații. începînd cu 
proiectul general, de ansamblu și 
pînă la proiectele de detaliu ale di
feritelor obiective aferente canalului, 
toate etapele construcției poartă am
prenta gîndirii revoluționare, nova
toare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a aflat efectiv în mijlocul nostru 
pe tot timpul execuției, ajutîndu-ne 
să ne organizăm mai bine munca, 
îmbărbătîndu-ne să biruim ineren
tele greutăți, dîndu-ne un inestima
bil sprijin pentru îndeplinirea 
siunii încredințate.

în viziunea sa revoluționară, 
ducătorul partidului și statului 
tru a conceput canalul dintre 
nare și Mare nu doar ca o simplă, 
cale de transport, ci drept un com
plex de navigație cu funcționalități 
multiple, cu adinei implicații în În
treaga viață economică și socială a 
regiunii pe care o străbate și a în
tregii țări. Canalul navigabil. în lun
gime de 64,2 km. este alcătuit din 
2 ecluze, la Cernavodă și Agigea, 
noile porturi Cernavodă. Medgidia 
și Basarabi dispunind în total de 61 
dane de așteptare și operare, acva- 
torii care însumează 43 ha, platfor
me portuare în suprafață de 36 ha, 
precum și noul port Constanța-Sud, 
obiectiv de deosebită amploare, care, 
în etapa finală, se va număra prin
tre marile porturi maritime europe
ne. Caracteristicile sale constructive 
asigură navigația în dublu sens a 
convoaielor de nave cu o capacitate 
de pînă la 18 000 tone, ceea ce per
mite derularea unui trafic anual de 
circa 80 milioane tone.

Volumul de muncă și de mobili
zare tehnică ilustrează grăitor capa- ‘ 
citatea de efort a poporului nostru, 
înaltul potențial al economiei și in
dustriei noastre socialiste, al științei 
și tehnicii românești. S-au excavat 
circa 300 milioane mc de pămînt și 
rocă : în cei 45,9 km de ziduri de 
sprijin, în ecluze, poduri și alte con
strucții s-au turnat 3,6 milioane mc 
betoane, s-au folosit peste 11 mii 
tone tabliere și alte importante can
tități de confecții metalice, s-au 
montat peste 20 mii tone echipa
mente. La construcția canalului s-au 
executat, de asemenea. 8,7 milioane 
mp apărări și protecții pe. taluze cu 
pdreuri din piatră, și alte sisteme 
cqnsțrjicțive. 150 kțn. dgț.jjj'.uțpțțțl ,Sț 
traversări sistematizate, precum și 
aproape 800 km drumuri tehnolo
gice. 80 km cale ferată și 36 de po
duri cu o lungime de peste 3 650 m I, 
dintre care 11. prin gradul de com
plexitate al execuției, sînt adevăra
te opere de artă.

La realizarea monumentalei con
strucții pe care o inaugurăm a par
ticipat practic întreaga țară. întrea
ga națiune. împreună cu construc
torii din transporturi și telecomuni
cații, pe șantierele canalului au 
înscris neuitate pagini de vitejie și 
eroism tineretul nostru revoluționar, 
călit și educat de partid la școala 
înaltului patriotism și minunății 
ostași ai forțelor noastre armate. 
Echipamentele și celelalte mate
riale de construcție au fost furni
zate de un număr impresionant de 
fabrici și uzine din toate ramurile 
industriei. Instalațiile 
înaltă tehnicitate cu 
zestrat canalul, multe 
caracter de unicat pe . 
precum și alte obiective sînt rodul 
muncii laborioase și al gîndirii ingi
nerești a peste 35 de institute de 
cercetare și proiectare. Pentru con
tribuția esențială a științei și tehnicii 
la realizarea grandioasei construcții, 
îmi fac o datorie de onoare să 
aduc aici deosebit de calde și res
pectuoase mulțumiri savantului 
de reputație mondială, tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

mi-
con- 
nos-
Du-

complexe de 
care este în- 
dintre ele cu 
plan mondial.

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Această mare sărbătoare a inaugu
rării Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, onorată de înalta participare 
a dumneavoastră, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, sărbătoare pe care cro
nica de' aur a marilor ctitorii din 
Epoca Ceaușescu o consemnează în 
anul celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na-

ne con- 
și clar- 
a socia-

în continuare 
tovarășul Vasile 
transporturilor și 
care a spus :

cuvîntula luat
Bulucea, ministrul 
telecomunicațiilor,

stimate tovarășeMult iubite și
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Trăim cu bucurie și adincă satis
facție o mare sărbătoare a geniului 
creator românesc. înălțătoarele mo
mente ale inaugurării Canalului 
Dunăre-Marea Neagră, cea mai gran
dioasă . construcție din cîte s-au 
realizat pînă acum in România. în
cununare a unei munci eroice, de 
amploare fără precedent, această 
monumentală operă de artă ingine
rească va dăinui peste veacuri ca o 
vie mărturie a talentului și hărniciei 
poporului român, a vocației sale paș
nice. admirabil puse în valoare de 
strălucitul patriot-revoluționar care, 
muncind cu pilduitoare pasiune și 
dăruire în fruntea partidului și sta
tului. călăuzește cu neasemuită înțe-

țională, antifascistă și antiimperia
listă și al Congresului al XIII-lea al 
partidului, ne prilejuiește, in mod 
firesc, exprimarea sentimentelor de 
aleasă dragoste, stimă și recunoștin
ță față de dumneavoastră, pentru tot 
ce ați făcut și faceți pentru poporul 
român și națiunea noastră socialistă, 
pentru strălucirea nouă dăruită 
României, pentru imensul ei pres
tigiu internațional, pentru pilduito
rul devotament cu care luptați pen
tru triumful păcii și înțelegerii 
între popoare. Cugetul și inima în
tregului nostru popor au înălțat in 
rindul celor mai de seamă eroi ai 
neamului românesc numele dumnea
voastră glorios, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Cu acest prilej doresc să vă ra
portez că. asemenea tuturor oameni
lor muncii din țara noastră, cei ce 
lucrăm in transporturi și telecomu
nicații., ostași devotați ai cauzei 
Partidului Comunist Român, sintem 
gata să îndeplinim cu aceeași res
ponsabilitate și abnegație toate mi
siunile ordonate de dumneavoastră, 
că sintem ferm hotăriți să ne facem 
cu cinste datoria spre înălțarea 
României pe cele mai înalte culmi 
ale civilizației și progresului.

educare și căllre revoluționară și pa
triotică. la flacăra căreia s-au mo
delat caractere puternice ce s-au a- 
firmat în nenumărate fapte de vi
tejie, dirzenie și bărbăție.

In aceste clipe sărbătorești, cu 
inimile pline de emoție și profundă 
recunoștință, vă raportăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
sintem gata de a îndeplini noi mi
siuni, oriunde o vor cere interesele 
sacre ale patriei, poporului si parti
dului. să indeplinim Directiva și or
dinele dumneavoastră, acționind cu 
același devotament in numele ferici
rii scumpei noastre patrii — Repu
blica

Pe 
mata 
carea .. __
munci cu abnegație pentru a intim- 
pina cu rezultate cît mai bune in 
toate domeniile marile evenimente 
ale acestui an — a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperialis
tă și cel de-al XIII-lea Congres al 
eroicului partid al comuniștilor ro
mâni.

Să trăiți tovarășe comandant su
prem !

tul ferm al tinerei generații, născu
tă, crescută și educată in anii glo
rioși ai revoluției socialiste — gene
rație care a avut șansa fără egal de 
a intra in viața politică, economică 
și socială în 
Congresul 
Comunist 
Ceaușescu.

Trăiască 
prietenul 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia — tovarășul Nicolae Ceaușescu!

al
epoca inaugurată de 
IX-lea al Partidului 
Român — Epoca

conducătorul nostru iubit, 
statornic al tineretului.

îndrumările cuprinse în 
secretarului general al 
găsesc un puternic ecou 
și conștiința tuturor celor prezenți, 
mobilizindu-Ie și stimulindu-lc ener
giile și forțele creatoare pentru în
făptuirea exemplară a importantelor 
sarcini ce le revin in actuala etapă 
de dezvoltare a țării.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la încheierea 
primul 
dețean

cuviniarea 
partidului 
in inimile

adunării, 
secretar al comitetului ju
de partid a spus:

Socialistă România.
firul tradițiilor făurite de ar- 
noastră revoluționară in edifi- 
și străjuirea socialismului, vom

Tovarășul Constantin Roșoga, mai
stru constructor, secretar al comite
tului de partid al Grupului de șan
tiere nr. 3 Basarabi. a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

A luat țăpoi
Nicolae 
tierului 
Canalul 
a spus:

. ___ cuvîntul tovarășul
Ivanov, comandantul Șan- 
național al tineretului — 

Dunăre-Marea Neagră, care

iubite și stimate tovarășe 
Ceaușescu,

stimată tovarășă Elena

Mult
Nicolae

Mult 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

în cuvîntul său, tovarășul colonel 
Constantin Vină, inginerul-șef al 
Brigăzii hidrotehnice nr. 45 din ca
drul Centralei Canalul Dunăre — 
Marea Neagra, Erou al Muncii So
cialiste, a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Secretar general al Partidului Co
munist Român,

Președintele Republicii Socialiste 
România,

Comandant suprem al forțelor ar
mate,

Stimați tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți ca.' în nu
mele militarilor care au avut deose
bita onoare de a participa la con
strucția Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, să vă raportez ostășește că 
ne-am îndeplinit misiunea ce ne-ați 
fncredințat-o. tovarășe comandant 
suprem, am executat întocmai ordi
nul dumneavoastră. în aceste mo
mente solemne. împreună cu toți cei 
care și-au consacrat capacitatea de 
creație și energia înfăptuirii acestui 
grandios obiectiv, noi, militarii, trăim 
îndreptățite sentimente de mindrie 
și satisfacție pentru că sintem păr
tași, ai epopeii realizării magistralei 
albastre ce străbate astăzi străve
chiul pămînt românesp al Dobroget 
în această monumentală operă ve
dem o autentică emblemă, o vie 
mărturie a uriașelor transformări 
produse in țara noastră în cea mai 
luminoasă epocă din istoria națio
nală. epoca in care destinele poporu
lui român sînt conduse cu strălucire 
de dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al națiunii, ilustră perso
nalitate a lumii contemporane. 
Neasemuitul dumneavoastră exem
plu de dăruire in slujirea cauzei po
porului și a partidului. îndemnurile 
și cuvintele înaripate ce ni le-ați 
adresat de fiecare dată cînd v-ați 
aflat in mijlocul nostru ne-au in
spirat și Întărit permanent în întrea
ga activitate. .

Acționind umăr la umăr cu oame
nii muncii, cu tinerii brigadieri, noi. 
ostașii, ne-am adus contribuția la în
tărirea legăturii indestructibile din
tre oștire și masele populare. înțe- 
legind profund sensul superior al cu
vintelor dumneavoastră că numai o 
armată care muncește și trăiește îm
preună cu poporul „va putea, in 
orice împrejurări, să obțină victoria 
în apărarea patriei".

Ca unul care mă aflu aici din 
anul 1976, după ce am trecut exa
menul Transfăgărășanului. mărturi
sesc că pentru noi, militarii, șantie
rul a însemnat nu numai un loc de 
muncă, ci și un poligon de instruire 
în spiritul cerințelor doctrinei mili
tare naționale elaborate de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe co
mandant suprem. Aplicind in viață 
indicația pe care ati dat-o la con- 
vocarea-bilanț 
ne-am străduit 
timpul cît am 
șantier, pentru
Iul de pregătire în domeniul tehnic 
cu largă aplicabilitate în arfa de a 
apăra independenta si suveranitatea 
tării. Totodată, munca pentru crearea 
noului drum a! Dunării către Mare 
a constituit si o minunată scoală de

din martie 1983, 
să folosim din plin 
lucrat pe acest mare 
a ne ridica si nive-

Inaugurarea Canalului Dunăre— 
Marea Neagră, moment de vibrantă 
emoție patriotică pe care îl trăim 
astăzi, alături de întregul nostru 
popor, ne oferă fericitul prilej de 
a da expresie celor mai înălțătoare 
ginduri și simțăminte de aleasă sti
mă, dragoste și prețuire, pe care ti
nerii brigadieri, întregul tineret al 
patriei le nutresc față de dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. de a vă ex
prima recunoștința noastră profundă 
pentru încrederea acordată de a par
ticipa la realizarea celei mai gran
dioase construcții din istoria multi
milenară a poporului român.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că cei peste 46 000 de ti
neri brigadieri au încheiat înainte 
de termen lucrările pe tronsonul în
credințat, fiind prezenți, totodată, șl 
la alte obiective importante de la 
Cernavodă, Medgidia, Basarabi-Agi- 
gea, acolo unde a fost nevoie de 
elan tineresc, de dăruire și curaj.

Azi sîntem conștienți mai mult ca 
oricind că datorăm acest succes 
clarvăzătoarei dumneavoastră con
cepții cu privire la locul și rolul ti
nerei 'generații în edificarea socia
lismului și comunismului, ,înșuflețț- 
toarei pilde pe care o - reprezintă 

. pențrq , .nbj,. întreaga dumneayttUgfr^ 
activitate revoluționară desfășurată 
pe parcursul a peste cinci decenii.

Vizitele dumneavoastră de lucru, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
întreprinse în decursul anilor, indi
cațiile și orientările de o inestima
bilă valoare date la fața locului au 
constituit pentru noi adevărate pro
grame de acțiune a căror trans
punere în viață a făcut din Șan
tierul național al tineretului o ade
vărată școală a muncii și educației 
comuniste, locul unde tinerii s-au 
format ca adevărați patrioți revolu
ționari, cadre de nădejde ale parti
dului, gata oricînd să răspundă pre
zent la chemările partidului, ale 
secretarului său general, să îndepli
nească cu abnegație și dăruire toate 
îndatoririle ce le revin.

Vă raportez, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că bri
gadierii se achită cu cinste de înalta 
misiune încredințată în construcția 
noului Canal Poarta Albă-Midia. De 
la primele excavații, începute la 18 
august 1983. și pînă în prezent, am 
executat un volum important de lu
crări. fiind hotăriți ca. în cinstea ce
lui de-al XIII-lea Congres al 
dului Comunist Român, să vă 
tăm finalizarea lucrărilor de 
vații la tronsonul preluat de 
nea Tineretului Comunist.

Vă încredințăm, mult iubite 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că urmind neabătut, și în viitor, in
dicațiile și îndemnurile dumneavoas
tră. călăuzindu-ne întotdeauna de lu
minosul exemplu pe care ni-1 pre
zintă întreaga dumneavoastră viață 
și activitate de înflăcărat patriot re
voluționar. nu vom precupeți nici un 
efort pentru a ne spori contribuția 
la înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
la realizarea Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism. Acesta este legămin-

Parti- 
rapor- 
exca- 
Uniu-

$1

In numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii de la Grupul 
de șantiere nr. 3 Basarabi. îmi re
vine marea cinste de a lua cuvîntul 
cu prilejul acestei grandioase săr
bători. care va rămine înscrisă cu 
litere de aur în conștiința națiunii 
noastre socialiste.

Vă raportez, mult stimate tovarășe 
secretar general al partidului, că 
orientările, indicațiile și sarcinile de 
inestimabilă valoare pe care ni le-ați 
dat de fiecare dată cînd ați venit în 
mijlocul nostru s-au constituit, pen
tru comitetul de partid și consiliul 
oamenilor muncii, pentru comuniștii 
și întregul colectiv de muncă, in 
programe concrete de activitate po
litică. organizatorică și tehnico-eco- 
nomică. Oamenii muncii din Grupul 
de șantiere nr. 3 înscriu în cartea de 
onoare succese cu care, pe bună 
dreptate, ne mîndrim : 131,5 milioa
ne metri cubi excavații. 1,4 mili
oane metri cubi beton turnați, alte 
numeroase și importanțe lucrări 
executate într-o zonă de aproape 20 
km canal pe tronsonul Basarabi.

Am muncit, am biruit toate greu
tățile. și în această minunată zi de 
mai dorim să spunem încă o dată că 
am biruit pentru că am urmat 
neabătut exemplul vieții si muncii 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, pen
tru că am îndeplinit întocmai îndru
mările și indicațiile pe care ni le-ați 
dat. Numai astfel s-a putut construi 
Canalul Dunăre — Mărea Neagră, 
printr-o deDlină șl unanimă anga
jare. prin hotărîrea comunistă, ve
nind din înalta conștiință că parti
dul, dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ne-ați chemat să reali
zăm cel mai important obiectiv de 
Investiții al tării, mîndria noastră și 
a generațiilor care vor veni.

Canalul Dunăre — Marea Neagră 
este gata. El se alătură celorlalte 
minunate zidiri socialiste ale poporu- 

■v.j lui român, demonstrîndu-i imensa, 
capacitate creatoare. înaltul poten- 

... țial uman și material la care a ajuns ■ 
economia noastră socialistă. Este 
pentru noi. toți, o mare bucurie să 
consemnăm vfetoria de astăzi în anul 
celei de-a 40-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială si națională, 
antifascistă si antiimperialistă si al 
Congresului a! XIIT-lea al partidului, 
înfăptuirea canalului ne întărește sl 
mai mult convingerea că vom reali
za cu succes tot ceea ce ne-am pro
pus în acest cincinal. întregul pro
gram al partidului, care asigură 
înălțarea României socialiste pe noi 
culmi de civilizație si nrocres.

în această zi de sărbătoare, dorim 
să vă încredințăm de toată dragos
tea și prețuirea ce vi le purtăm și 
vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că ne 
vom face și în continuare datoria, 
îndeplinindu-ne cu cea mai mare 
responsabilitate toate sarcinile în
credințate.

Trăiască Partidul Comunist Român 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 1

In numele tuturor participanților 
la marea adunare populară, primul 
secretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R. a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu rugămin
tea de a lua cuvîntul.

In ovațiile și uralele participanților 
Ia marea adunare populară a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvintarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost 
urmărită cu deosebită atenție, cu 
deplină satisfacție și aprobare, fiind 
subliniată în repetate rinduri cu vii 
și puternice aplauze. Aprecierile și

în numele participanților la acest 
măreț eveniment, ce se va consemna 
cu litere de aur in cronica marilor 
izbinzi ale poporului român și va 
glăsui peste veacuri despre măreția 
și strălucirea Epocii Ceaușescu, vă 
încredințăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru transpunerea in 
viață a sarcinilor, indicațiilor si 
orientărilor date de dumneavoastră, 
pentru sporirea contribuției la edifi
carea socialismului și comunismului 
in scumpa noastră patrie.

Asigurîndu-vă încă o dată de le- 
gămîntul nostru comunist de a vă 
urma neabătut in tot ceea ce între
prindeți pentru înălțarea României 
socialiste pe cele mai înalte trepte 
ale progresului și civilizației, pen
tru instaurarea unui climat de pace 
și securitate, de bună înțelegere și 
cooperare între toate popoarele lu
mii, vă dorim din adincul inimilor 
noastre ani mulți în fruntea parti
dului și statului, multă sănătate și 
putere de muncă, spre binele și fe
ricirea întregului nostru popor.

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu!

Marea adunare populară, prilejuită 
de inaugurarea Canalului Dunăre— 
Marea Neagră, a luat sfirșit într-o 

. atmosferă de vibrant patriotism. 
Miile de participanți la adunare au 
scandat din nou, cu multă însufle
țire, „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!". întreaga 
zonă din preajma ecluzei de la Agi
gea, înțesată de lume, vibrează de 
urale și aclamații.

In încheierea acestei grandioase 
manifestări, grupuri de dansatori se 
prind într-o mare horă, simbol al 
bucuriei pentru rezultatele muncii 
înfrățite, pentru înfăptuirile remar
cabile ale poporului nostru in epoca 
de puternică și multilaterală înflo
rire pe care o parcurge in prezent 
România socialistă. Un imens cor, 
căruia i se alătură spontan mii de 
glasuri din mulțimea celor prezenți, 
cintă cunoscutul Imn patriotic 
„Partidul — Ceaușescu — România". 
Sînt exprimate în aceste impresio
nante manifestări de dragoste și sti
mă față de conducătorul iubit al 
partidului și al țării sentimentele cu 
care îl înconjoară toți oamenii mun
cii din patria noastră. întreaga 
națiune română. Se regăsește, 
totodată, în această' vibrantă de
monstrație a unității poporului în 
jurul partidului, al secretarului 
general angajamentul ferm al 
menilor muncii de pe întreg 
prinsul țării de a nu precupeți 
un efort pentru transpunerea în 
viață a importantelor obiective ce 
stau în fața economiei naționale, 
hotărîrea lor de a întîmpină cu noi 

. și prestigioase succese cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de elibera
re socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și cel de-? 
XIII-lea Congres al Partidului Co 
munist Român, de a-și spori con
tribuția la progresul continuu al pa
triei noastre socialiste.

★
După încheierea adunării 

prilejuită de inaugurarea 
Dunăre-Marea Neagră, 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
tovarășa Elena Ceaușescu au reve
nit, la bordul elicopterului preziden
țial, în Capitală.

La plecare, o gardă alcătuită din 
marinari, membri ai gărzilor patrio
tice și formațiunilor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei a 
prezentat onorul. A fost intonat 
Imnul de Stat al Republicii Socia
liste România. Tineri, pionieri și 
șoimi ai patriei au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de flori.

Miile de oameni ai muncii prezenți 
la locul de decolare au dat din nou 
expresie cu 
sentimente 
să stimă. 
„Ceaușescu 
și poporul !“, 
mindria — Ceaușescu, România !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie acestor calde manifestări, 
înv aplauzele mulțimii, elicopterul 
prezidențial s-a desprins de pe pă- 
mîntul străbun al Dobrogei, indrep- 
tindu-se spre capitala patriei.

său 
oa- 
cu- 
nici

populare. 
Canalului 
tovarășul 

cu

putere celor mai alese 
de dragoste, de\ alea- 
S-a scandat din nou 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu 

„Stima noastră și

Kilometrul 39. Bravii ostași constructori scandează cu însuflețire : „Stima noastră și mindria, Ceaușescu - România ! 
și înscriu cu trupurile lor numele secretarului general al partidului, comandantul suprem
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ționare. independenta și integritatea 
României, de a fi mereu gata să 
muncească pentru prosperitatea ei.

Nava prezidențială lunecă pe 
oglinda de cristal a noii căi de 
navigație. La intrarea în 30^3 
Basarabi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt intimpinați cu puternice urale 
și ovații de locuitorii așezărilor din 
această parte a ținutului dobrogean. 
Entuziasta atmosferă este dominată 
de însuflețite aclamații în care nu
mele partidului și secretarului ge
neral sînt scandate intr-0 firească și 
semnificativă alăturare. Este semnul 
recunoștinței profunde față de se
cretarul general al partidului, pen
tru neobosita sa activitate pusă în 
slujba dezvoltării multilaterale a 
României socialiste, a sporirii bună
stării întregului popor. Este semnul 
recunoștinței profunde cu care cei ce 
muncesc și trăiesc pe aceste plaiuri 
îl înconjoară pe secretarul general 
al partidului, pentru orientările și 
măsurile ce privesc dezvoltarea ar
monioasă. echilibrată a tuturor zo
nelor tării. înnoirile se resimt cu 
putere și aici, la Basarabi. viitor 
centru urban agroindustrial. Portul 
fluvial industrial, cu o capacitate 
anuală de trafic de un milion tone, 
noul centru civic și cartierele de lo
cuințe. ca și celelalte dotări edilitare 
conferă , localității o personalitate 
distinctă.

Nava prezidențială trece pe sub 
podul care asigură, pe două benzi 
de circulație, legătura rutieră din
tre Constanta și Ostrov. Un pod care 
se distinge prin eleganta și armonia 
sa geometrică.

Kilometrul 45. Un mare nu* * 
măr de tineri înscriu cu trupurile lor 
două cuvinte în simbolică alătura
re : „Ceaușescu — tinerii".

0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 11 : Titanic vals — 19.30 ; (sala 
Atelier) : între patru oebi (A) — 19; 
(sala „Ion Vasilescu", 12 27 45) : Ca
voul de familie — 10,30; Gimnastica 
sentimentală — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneu! Român) : Opera 
pentru copii „Micul coșar44 de B. 
Britten — 11; Matineu de jaz : Forma
țiile Marius Pop-Dan Mindrilă, Zol- 
tan Boroș-Alin Constanțlu, Ion Baciu 
jr. — 16; Concert de muzică româ
nească șl universală susținut de co
rul filarmonicii. Dirijor : Valentin 
Gruescu. La plan : Iosif Ion Prunner
— 19.
• Opera Română (13 18 57) : Coppella
— 11: Madame Butterfly — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Bă
iatul și paiele fermecate — 10,30;
Tara surisului — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 10.30 ; Cu ușile 
închise — 19; (sala' Grădina Icoanei. 
12 44 16) ; O zi de odihnă — 10,30;
Anecdote provinciale — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 10; Maestrul și Margareta — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 11: Necunoscuta și 
funcționarul — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 10.30; 19.30.
® Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata — 15: Mița in sac
— 19.30; (sala Studio) : Sentimente și 
naftalină — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pălăria florentină — 10: Se
renadă tlrzie — 15; Nu ne naștem 
toți Ia aceeași virstă — 19,30: (sala 
Glulești. 18 04 85) : Arta conversației
— 10; Milionarul sărac — 19.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase44
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 19.30; (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română44 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10.30: Pe ulița satului — 19.
O Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
între caftan și smoking — 11.
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Spectacol de muzică rock și poezie
— 18.

în această zonă de creastă, lucră
rile au fost executate de brigadierii 
Șantierului național al tineretului.

însuflețită de exemplul personal 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
vasta sa activitate revoluționară, de 
munca neobosită desfășurată pentru 
binele poporului și al patriei, tînăra 
generație a participat nemijlocit la 
tot ce s-a înfăptuit mai grandios, 
mai măreț, în România socialistă. Ti
neretul țării a înțeles să răspundă 
cu toată responsabilitatea la chema
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care le-a încredințat sarcina de 
onoare — realizarea a 10 km de ca- 

al. Preluarea, in răspundere direc- 
a, de către Uniunea Tineretului Co

munist a execuției acestui tronson 
al Canalului Dunăre — Marea Nea
gră. cit și a altor lucrări se înscrie 
în spiritul tradițiilor revoluționare 
ale tineretului nostru de participare 
directă la realizarea marilor obiec
tive de dezvoltare a economiei na
ționale, de educare comunistă si 
formare la școala muncii, pe șantie
re. înfăptuind în mod exemplar sar
cinile încredințate de partid. Tinerii 
de azi. brigadierii de la Canalul Du
năre — Marea Neagră sînt continua
torii acelor brigadieri care au răs
puns cu fapta tinerească chemării 
patriei pe cele clintii șantiere ale 
reconstrucției la Agnita — Botorca, 
Bumbești — Livezeni. Salva — Vi- 
șeu. Ei au preluat și purtat mai 
departe tradiția șantierului, va
tră nestinsă a romantismului revo
luționar. Muncind exemplar. însu
flețiți de o înaltă răspundere, tinerii 
și-au pus semnătura de entuziasm 
și competență în construcția acestui 
măreț obiectiv al României socia-. 
liste. Peste 46 000 de tineri munci
tori. elevi și student! de pe întreg 
'‘■uorinsul tării au îmbrăcat salope- 

muncii. arborînd ecusoanele cu- 
r< ai și destoiniciei. Aici, multi 
dintre ei au deprins, pentru prima 
oară, să țină în mînă o unealtă. Edi
ficatoare pentru amploarea obiecti
velor ce le-au fost încredințate bri
gadierilor, cît și pentru dăruirea și 
maturitatea de care au dat dovadă 
In îndeplinirea sarcinilor sînt re
zultatele obținute. Pe acest tronson 
au fost excavați si transportați 58 
milioane metri cubi de rocă și pâ-

mînt. în zidurile de sprijin au fost 
turnați 500 000 metri cubi de beton. 
Au fost efectuate aproape o jumă
tate de milion de metri pătrați de 
protecții de maluri. Valoarea totală 
a lucrărilor executate depășește 4 
miliarde lei.

întreg acest traseu, legat de munca 
avîntată a tinerei generații pentru 
realizarea Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră, este acum marcat de 
prezența a mii de uteciști in uni
formă de brigadieri.

Kilometrul 48. Locul unde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit în repetate rînduri cu bri
gadierii. a primit raportul lor și i-a 
îndemnat la fapte pe măsura ero‘- 
celor tradiții ale marilor șantiere ale 
patriei. Răsună urale și ovații. Se 
scandează cu insuflețire „Ceaușescu
— tinerii !“, „Ceaușescu — briga
dierii !“, „Ceaușescu — P.C.R, !“, 
„Ceaușescu și poporul !“.

„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu
— părintele iubit al tinerei genera
ții !“ este scris pe o uriașă pan
cartă pusă pe coama malului. Tinerii 
brigadieri poartă cu mindrie portrete 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Nava „Mihai Viteazul" se oprește.
Secretarului general al partidului, 

președintele Republicii, i se rapor
tează de către comandantul Șantie
rului național al .tineretului. Nicolae 
Ivanov, că sarcina încredințată de 
partid, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Uniunii Tineretului Co
munist a fost îndeplinită. Se cere 
permisiunea ca azi. cînd conducă
torul partidului și statului a deschis 
oficial navigația pe noul drum de 
apă al tării, să înceapă construcția 
Monumentului tineretului, situat în 
acest punct pe promontoriul ce stră- 
juie malul drept al acestei gigantice 
construcții a timpului nostru, la te
melia lui fiind zidit, într-un cilindru 
metalic, un pergament pe care este 
scris : „în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a inaugurat astăzi, 26 mai 
1984. construcția Monumentului ti
neretului — mărturie a muncii și 
abnegației pe care brigadierii Șan
tierului national. întregul tineret al 
României socialiste le-au depus la 
realizarea Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră, în perioada 1976—1984, 
monument ce va dăinui peste 
veacuri, ca generațiile viitoare să 
știe că noi ne-am făcut datoria 
pentru înălțarea patriei".

Aclamațiile și ovațiile participan- 
ților la acest memorabil moment 
subliniază turnarea primei cife de 
beton la baza viitorului monument.

O uriașă piramidă constituită din 
trupurile tinerilor, chiar pe locul 
unde se va înălța grupul statuar, 
prefigurează monumentul ce va cinsti 
eroismul acestei vîrste, vigoarea, en
tuziasmul, spiritul ei revoluționar. în 
virful piramidei se află portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu, în
cadrat de drapelele partidului și sta
tului. Apar, succesiv, înscrisurile 
„R.S.R.", „P.C.R", „U.T.C.". flanca
te de flamuri albe, de eșarfe multi? colora""' ..... .........

Adresîndu.-se miilor de tineri, a- 
flați de o parte și de alta a canalu- 
lului, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a 
felicitat călduros cu prilejul inaugu
rării Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, pentru tot ce au realizat la 
această măreață lucrare, care de
monstrează forța și capacitatea tinere
tului țării noastre, contribuția sa la 
înfăptuirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Răsună urale și ovații. Se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — tinerii !“, „Ceaușescu
— brigadierii !“, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, cei prezenți dînd glas dra
gostei nemărginite, recunoștinț-i 
profunde cu care tînăra generație îl 
înconjoară pe conducătorul iubit al 
partidului și al țării.

în aclamațiile tinerilor brigadieri, 
nava prezidențială pornește, îndrep- 
tîndu-se spre mare. în acest timp, 
stoluri de porumbei și baloane mul
ticolore, de care sint prinse eșarfe

cu însemnele partidului, ale patr'ei 
și organizației de tineret, se inaltă 
în văzduh. Este o expresie simbo
lică prin care tinerii din țara noas
tră își manifestă și cu acest prilej 
vocația .construcției pașnice, dorința 
lor, a întregului popor de a trăi pe 
o planetă a păcii, înțelegerii și cola
borării, într-o lume mai bună și mai 
dreaptă.

Nava prezidențială se apropie de 
ecluza de la Agigea. Se 
parcurge zona de platou înalt, cu 
roci dure, partea cea mai dificilă a 
impresionantei construcții. Pe acest 
ultim tronson, lucrările au ridicat 
probleme deosebite datorită struc
turii geologice a terenului, alunecă
rilor de pămînt, infiltrațiilor de ape 
freatice. De aceea, aici a fost ne
voie, poate mai mult decit in alte 
porțiuni ale canalului, de soluții 
tehnice îndrăznețe, originale. Locu
rile unde s-a dat bătălia cea 
mare pentru atingerea cotei zero nu 
se văd acum. Ele sînt acoperite de 
luciul apei. Singurele mărturii vizi
bile ale amplelor lucrări sînt masi
vele ziduri de beton, ce se întind pe 
mai bine de 20 de kilometri, ce pro
tejează canalul navigabil. Aici, între 
kilometrul 57 și kilometrul 64,2, au 
lucrat muncitorii și specialiștii de la 
întreprinderea de construcții hidro
tehnice -Constanța. în dreptul nume
lui lor se cuvin amintite un volum 
impresionant de excavații, compli
cata construcție a ecluzei de la 
Agigea cu cele două porturi din aval 
și amonte, rețeaua de drumuri și 
poduri rutiere și de cale ferată, alte 
numeroase lucrări necesare acestui 
complex obiectiv hidrotehnic.

Agigea, prinsă în viitoarea unor 
importante transformări economice 
în anii ce vin, s-a înfrumusețat cu 
spectaculosul pod rutier situat pe 
șoseaua Constanța—Mangalia, care 
domină întreg peisajul cu înălțimea 
celor 90 de metri ai pilonului ce 
susține, prin cabluri metalice de 
mare rezistență, întregul tablier me
talic. Este primul mare pod suspen
dat din România, avind lungimea de 
300 de metri, patru benzi de circu
lație și două trotuare și este socotit 
a fi una dintre cele mai izbutite 
lucrări de artă inginerească de pe 
axa canalului. Linia sa elegantă, 
datorată unor soluții tehnice de pio
nierat în țara noastră, vorbește 
despre vocația, devenită evidentă in 
această epocă de avînt economic al 
României socialiste, de a construi 
durabil și frumos, funcțional și 
eficient.

Nava prezidențială acostează Ia 
cheiul portului ecluzei — punctul 
terminus al canalului.

Este intonat Imnul de Stat. O gardă 
alcătuită din membri ai gărzilor pa
triotice și ai formațiunilor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei prezintă onorul.

Zeci de mii de oameni — construc
tori, militari și locuitori ai orașului 
și ai localităților din împrejurimi — 
fac secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu o primire 
entuziastă. Se scandează cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa. Elgijă Ceaușescu: urcă,pe te
rasa . turnului „.de control . pl ecluzei 
— impunătoare construcție din beton 
și sticlă. De la această înălțime se 
oferă privirii impunătoarea panoramă 
a canalului, a locului in care apele 
bătrînului Danubiu se îngemănează 
cu cele ale Mării Negre.

Secretarul general al partidului 
este informat de directorul general 
al Centralei de antrepriză-montaj 
pentru construcții hidrotehnice — 
Constanța, Laurențiu Țoringhibel, 
despre lucrările de construcție din 
zona ecluzei Agigea. în partea 
dreaptă a canalului, aproape de con
fluența lui cu marea, se află portul 
în lucru Agigea și șantierul de re-*  
parații pentru nave tehnice, care va 
fi dat în funcțiune încă în acest an. 
Secretarul general al partidului sub
liniază necesitatea intensificării lu
crărilor la digurile de protecție a 
noului port Constanța Sud—Agigea 
și, mal ales, a digului frontal, care 
va proteja navele ancorate in radă 
de eventualele vitregii ale mării. Se

AREA NEAGRĂ
informează că barjele aflate acum 
în sasul ecluzei sint incărcate cu ma
teriale de construcție destinate digu
rilor noului port maritim, calea na
vigabilă care s-a inaugurat azi do- 
vedindu-și, încă din prima clipă de 
funcționare, utilitatea majoră. Odată 
cu declanșarea operațiunilor curente 
de ecluzare vor fi puse în funcțiune 
și cele două microhidrocentrale de 
cite 5 MW fiecare, a căror acționare 
se va face prin diferența de nivel 
dintre apele mării și cele ale ca
nalului.

După această trecere în revistă a 
prefacerilor menite să definitiveze 
profilul acestei importante zone de 
navigație, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sint invitați în camera de comandă, 
acolo unde specialiștii supraveghea
ză, zi și noapte, intrarea și ieșirea 
navelor prin uriașele porți ■ ale 
ecluzei.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le sînt 
prezentate instalațiile și aparatura 
de mare complexitate cu care este 
dotată camera de comandă din tur
nul de control, produse in întregime 
în țară. în ecluză se află convoiul 
de barje și remorcherul impingâtor. 
Apa din camera de ecluzare se află 
la nivelul mării.

A sosit momentul solemn, încărcat 
de emoție : tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să dea co
manda. printr-o apăsare pe buton, 
pentru efectuarea operațiunilor teh
nice de ieșire a primului convoi în 
mare. Conducătorul partidului și 
statului declanșează deschiderea ma
sivelor porți metalice ale ecluzei. 
Acestea încep să se depărteze încet, 
lăsînd apele fluviului să se unească 
cu cele ale mării. Este ora 12,45. Re
morcherul impinge convoiul. Prime
le vase se îndreaptă spre întinsul 
nemărginit al apelor mării.

Urale entuziaste, sirenele navelor 
aflate în zonă salută acest eveni
ment.

...Sîmbătă. 26 mai 1984 : Cana
lul Dunăre—Marea Neagră a fost 
inaugurat 1 Acest vis secular al 
românilor s-a împlinit acum, în 
această zi de mai a anului 1984, anul 
unor mari aniversări din istoria 
poporului român.

Epopeea șantierului dintre Cerna
vodă și Agigea s-a încheiat. S-a 
scris, astfel, cu litere de aur ale 
eroismului cotidian, o nouă pagină 
în istoria contemporană a tării, ce 
continuă și întregește o amplă suită 
de realizări remarcabile ale unei 
epoci dinamice și efervescente, pe 
care o numim cu îndreptățită mîn- 
drie „Epoca Ceaușescu".

Proiectul complex al Canalului 
Dunăre — Marea Neagră, prin obiect 
și anvergură, nu are precedent în 
România. El a reprezentat un mo
ment culminant de încercare și ve
rificare a potențialului creator al 
muncitorilor și specialiștilor noștri și 
a prilejuit. în același timp, cea mai
ampla operă de colaborare tehnică 
națională.

Pentru țara noastră, canalul pre>. 
zintă o deosebită însemnătate eco
nomică și socială. Preluind anual un 
volum de trafic de aproape 80 milioa
ne tone de mărfuri, destinate în pri
mul rind combinatelor și uzinelor 
construite. în zona Dunării, canalul 
este parte integrantă a unui ansam
blu de funcționalități multiple pri-

convoiul avind in total 296 m lun
gime și 23 m lățime, un pescaj de 
3,8 metri. Pot naviga, de asemenea, 
și vase de pînă la 5 000 tdw, pesca
jul maxim admis, cu restricții de vi
teză. fiind de 6 metri. Este darul pe 
care poporul român, sub conducerea 
partidului, a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și-l 
face sieși, in acest an, al 40-lea al 
libertății sale, ca un angajament al 
înaintării ferme pe drumul edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate, spre comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu coboară din 
turnul de comandă și se îndreaptă 
către platoul unde va avea loc ma
rea adunare populară.

La ieșirea de pe podul ecluzei 
Agigea, secretarul general al parti
dului și tovarășa Elena Ceaușescu 
sint intimpinați cu vibrant entuziasm 
de un grup numeros de șoimi ai pa
triei, pionieri, tineri și tinere. Ră
sună urale și ovații, se scandează 
„Ceaușescu și poporul!", „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu — 
România!".

Tineri gimnaști alcătuiesc o im
presionantă piramidă vie și adre
sează celui mai iubit fiu al na
țiunii noastre, părintelui drag al ti
nerei generații, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
prinosul lor de dragoste și recunoș
tință pentru zilele senine pe care le 
trăiesc, pentru viitorul fericit ce le 
este asigurat.

Reprezentanții tinerilor brigadieri 
și ai destoinicilor militari dau ex
presie, prin versuri înaripate, dra
gostei și recunoștinței față de în
cercatul conducător al partidului și 
statului:
Să ne trătți, iubite Ceaușescu- 

Nicolae 
Constructor brav de tară, conducător 

erou, 
Și creator, prin luminoasa ideilor 

văpaie, 
A tot ce-n România e azi măreț 

și nou.
Vă mulțumim fierbinte că ne-ați dat 
Tăria de-a tăia acest măreț Canal, 
Că-n clipe grele ne-ați îmbărbătat 
Pe utecistul Șantier Național.
In fața comandantului suprem 
In zi de 'sărbătoare raportăm 
Cu arma-n miini avutul ni-l veghem 
Și patria iubită apărăm.

Cu exuberanță și emoție proprie 
vîrstei, pionieri și șoimi ai patriei 
întregesc acest raport sărbătoresc: 
Părinte mult iubit, noi sintem mici 
Și incă visul nu-l putem preface-n 

faptă, 
Dar șoimii patriei de azi, creștem 

volnici, 
Neînfricați pe-a muncii cale dreaptă. 
Tovarășă Elena Ceaușescu, 

aleasă luptătoare, 
Savantă de renume ce științei 

rosturi noi ați dat 
Pentru copiii țării o mamă iubitoare 
Ne sinteți demn exemplu in viață 

de urmat.
Atmosferă sărbătorească, dominată 

de entuziasm și înaltă mîndrie pa
triotică. Miile de oameni prezenți fac 
secretarului , general ăl partidului o 
puternică, manifestare de profundă 
dragoste' și recunoștință pentru mo-' 
dul în care cohdiite1 destinele Româ-

Excelenței Sale Domnului JAIME LUSINCHI
Președintele Republicii Venezuela CARACAS

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de 
a vă transmite călduroase felicitări și urări sincere de sănătate șl fericire 
personală, de prosperitate poporului venezuelean prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte
guvernamentale româno-ungare 

de colaborare economică și tehnico-științifică
Sîmbătă s-au încheiat, la Bucu

rești. lucrările celei de-a XVII-a 
sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-ungare de colabo
rare economică și tehnico-științifică.

în spiritul înțelegerilor și orien
tărilor convenite cu prilejul întilni- 
rilor și convorbirilor româno-ungare 
la nivel inalt, cele două delegații, 
conduse de tovarășii Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru ai gu
vernului, președintele părții române 
în comisie, și Marjai Jdzsef, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele părții ungare în 
comisie, au analizat stadiul actual 
al relațiilor economice bilaterale, 
modul cum s-au înfăptuit sarcinile 
stabilite de precedenta sesiune, noi

măsuri și acțiuni menite să conducă 
la dezvoltarea, în continuare, a 
cooperării și specializării în pro
ducție, inclusiv pe terțe piețe, îndeo
sebi cu țările în curs de dezvoltare, 
la lărgirea și diversificarea schim
burilor comerciale pe baze reciproc 
avantajoase. Au fost examinate, de 
asemenea, rezultatele . tratativelor 
privind coordonarea bilaterală a 
planurilor economiilor naționale pe 
perioada 1986—1990, în scopul adin- 
cirii colaborării și cooperării dintre 
cele două țări.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie au 
semnat protocolul sesiunii.

(Agerpres)

Încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-iordaniene de cooperare economică 

si tehnico-stiintifică
9 9 9

La București s-au încheiat, sim- 
bătă, lucrările celei de-a Vl-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-iordaniene de cooperare eco
nomică și tehnico-științifică.

Analizînd stadiul actual al relații
lor economice dintre România și Ior
dania. cele două delegații au consta
tat cu satisfacție că acestea au cu
noscut un curs continuu ascendent, 
ca urmare a punerii în aplicare a 
hotărîrilor și înțelegerilor convenite 
cu prilejul întilnirilor și convorbiri
lor româno-iordaniene la nivel inalt.

Sesiunea a stabilit noi acțiuni pen

tru creșterea schimburilor comer
ciale. pentru identificarea de noi po
sibilități în vederea intensificării 
conlucrării bilaterale în domeniile 
industriei petrolului, energeticii, con
strucțiilor și al agriculturii.

La încheierea lucrărilor. Ion Stă- 
nescu, ministru, șeful Departamen
tului pentru construcții în străinăta
te. președintele părții române în co
misie, șl O. A. Dokhgan, președin
tele Consiliului Național al Planului, 
președintele părții iordaniene în co
misie. au semnat protocolul sesiunii. 

(Agerpres)

tv

vind gospodărirea judicioasă a ape
lor interne din această parte a tării.

în spiritul conlucrării pașnice și 
reciproc avantajoase cu toate po
poarele și statele, spirit care guver
nează politica externă a partidului 
și statului nostru, canalul este acce
sibil tuturor navelor sub pavilion 
străin, in conformitate cu legislația 
română.

Istoria a preluat pentru eternitate 
efigia acestei magnifice construcții 
ale cărei dimensiuni și importantă 
economică sînt date de principalii 
parametri tehnici : o adîncime a 
apei, la nivel normal de exploata
re. de 7 metri ; o lățime la bază de 
70 metri. 90 metri și 120 metri ; o 
înălțime liberă sub poduri de 17 me
tri. Circulații se poate efectua in 
două sensuri de navigație. în con
voaie alcătuite din șase barje. cu o 
capacitate de pînă la 3 000 tone fie
care. cu remorchere împingătoare.

niei contemporane, pentru grija per
manentă față de continua și rapida 
dezvoltare a economiei naționale și 
creșterea bunăstării întregului popor. 
Minute în șir se scandează cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R.!", „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu — 
România!".

înainte de începerea adunării popu
lare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului au vizionat o expoziție de 
fotografii ilustrind principalele etape 
ale construcției canalului.

în expoziție sint înfățișate nu
meroase aspecte ale muncii eroice 
desfășurate în cei opt ani de exis
tență a șantierului, semnificative 
pentru efortul depus aici, pentru 
uriașa concentrare de forțe umane 
și mecanice prin care s-a reușit tă
ierea in roca dură a Dobrogei a ar
terei ce leagă Dunărea de Mare.

PROGRAMUL. 1
8.30 Teleșcoală
9.00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei. 40 de ani de 

mărețe izbînzi sub steagul parti
dului

10,00 Viața satului (parțial color)
11,15 Muzica pentru toți
11,45 Lumea copiilor
13,00 Telex
13,05 Album duminical (parțial color)
18,30 Micul ecran pentru cei mici
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal 0 Sub semnul anului 

jubiliar
19,20 „Magistrala albastră —- măreață 

epopee a Epocii Ceaușescu". Do
cumentar TV — color

20.35 Cîntarea României — color. Emi
siune de cîntece și versuri

21,05 Film artistic : ,,Calculatorul măr
turisește" (color). Premieră TV.

22.35 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
9,00 Formații folclorice în Festivalul 

național „Cîntarea României"
9,30 Din, marea carte a patriei. Patru

zeci de trepte ale evului contem
poran

10,00 Muzica ?... nimic mai simplu !

11,05 Din țările socialiste
11.35 Film serial : „Un August în flă

cări" — episodul 9 (reluare)
12.30 Salonul TV al artelor plastice. 

Patru decenii de cultură socialistă 
Ctitoriile anilor eroici (I)

13.15 Panoramic liric
14,25 Pași de viață lungă
14,55 Teatru TV : „Omul care a văzut 

moartea" de Victor Eftimiu
16.35 Desene animate : Sindbad marina

rul
17,00 Serata muzicală TV
18.30 Orizont cultural
19,00 Telejurnal © Sub semnul anului 

jubiliar
19.20 „Magistrala albastră — măreață 

epopee a Epocii Ceaușescu". Do
cumentar TV — color

20.35 Instantanee
20.50 Gala soliștilor români de ope

ră (II)
22.15 România pitorească
22.35 Telejurnal

LUNI, 28 MAI
20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 

semnul anului jubiliar
20.20 Orizont tehnico-ștllnțific
20,40, A ,patriei cinstire, „Cu țot ce am 

‘ âparțirii 'aC&t'ui. ' pămlnt4'’. Emlslu- ’ 
ny de Versuri

20.50 Copiii, bucuria vieții — reportaj 
21,00 Film : „Ultima noapte de dragos

te" (color)
21,45 Stop-cadru pe mapamond (color) 
22,00 Tezaur folcloric
22.20 Telejurnal (parțial color)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins intre 27 mai, ora 21 — 30 mai, 
ora 21. In țară : Vremea va deveni 
treptat instabilă în toate regiunile țării. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros tn 
partea a doua a Intervalului cînd vor 
cădea ploi care vor avea mal ales ca
racter de aversă însoțite de descărcări 
electrice. La munte precipitațiile vor 
fi sub formă de lapovlță și ninsoare. 
La început, aceste fenomene vor fi 
izolate. Cantitățile de apă vor de
păși 20 de litri in 24 de ore, Vîntul

va sufla slab pînă la moderat, cu In
tensificări locale din direcții variabile. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 șl 15 grade, iar maximele vor 
marca o scădere în ultimele zile șl 
vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade, 
mai ridicate la începutul intervalului. 
Condiții de producere a grindlnei. In 
București : Vremea va fi relativ fru
moasă la începutul intervalului, cu cer 
variabil, apoi vremea va deveni în ge
neral instabilă, cu cer mai mult noros. 
Vor cădea ploi care vor avea și ca
racter de aversă însoțite de descărcări 
electrice. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 10 și 14 grade, iar ma
ximele între 22 șl 26 de grade. (Meteo
rolog de serviciu, Ortansa Jude).

B H B H El ■

cinema
© întoarcerea Vlașinllor : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,15: 13.30; 15,45: 18:
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA (12 06 88)
— fl; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Secretul lui Bachus : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15, BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 11;
13,15; 15.30; 17,45; 20.
© Plecarea Vlașinilor : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
0 Lișca : UNION (13 49 04) — 9.30;
11,30; 13.30; 15,45; 18; 20, VOLGA
(79 71 26) — 15,45; 18; 20.
© Pasărea de foc spațială : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30.
0 Acțiunea Zuzuc : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17.30; 19.30.
O Să mori rănit din dragoste de via
ță : FLOREASCA (33 29 71) — 9: 11 ; 
13; 15,30 ; 17,45; 20. MIORIȚA (14 27 14)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
© Șapte băieți și o ștrengăriți : CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20,15.
© Galax : PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 18: 20.
© Romeo și Julieta *82  ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11.30; 14; 16,30; 19.
© Lovitura fulgerătoare : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18: 
20, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11.15;
13.30; 15,45; 18; 20. EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30: 17,45; 20.
0 Damen tango : STUDIO (59 53 15)
— 10: 12; 14; 16; 18; 20.
© Mexicul în flăcări : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11.30; 14,15; 16,45; 19. 
• Călăuza „Pană albă" : LIRA 
(317171) — 16: 18,15; 20.30. la grădină
— 20,45, GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11,15; 13.30; .15,45; 18; 20.
© Duminica zbuciumată : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15: 17,15: 19.30.
© Insulta : VIITORUL (11 48 03) —
15,30; 17.30; 19.30.
® Dacă e divorț, divorț să fie : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19.30. 
© Marele șarpe : MUNCA (21 50 97)
— 15*  17,15; 19,30. FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17: 19.
© Polițist sau delincvent : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11;
13.15, 15.30; 17.45; 20. GLORIA (47 46 75)
— 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9: 11; 13,15; 15.30; 
17,45; 19.45; la grădină — 20,45.
© Cartagina în flăcări : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 
18; 20.
0 Program special pentru copii — 9; 
11; 12,30*;  14. Căpitanul răzbunării — 
16; 18; 20 : DOINA (16 35 38).
© Afacerea Pigot : DACIA (50 35 94) 
9: 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20.
® Strada Hanovra : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.

© Salamandra : PACEA (60 30 85) — 
15; 17,15; 19,30.
0 Avertismentul : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19. ARTA (21 31 8G)
— 9; 12: 16; 19, la grădină — 20,30.
© Campionul ; TOMIS (21 49 46) — 9; 
12: 16; 19, la grădină — 20,45.
® îmi sare țandăra : GRADINA LU
CEAFĂRUL ' (15 87 67) — 20,45.
© Un taxi pentru Tobruk : GRADI
NA CAPITOL (16 29 17) — 20,45.

teatre

Țara noastră a avut ca oaspete în 
aceste zile, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, pe generalul Gnassingbe Eya- 
dema, președintele fondator al Adu
nării Poporului Togolez, președintele 
Republicii Togoleze, vizită ce se în
scrie ca un moment remarcabil in 
evoluția pozitivă a legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare. Dialogul la ni
vel inalt româno-togolez constituie o 
nouă confirmare a orientării stator
nice a României socialiste în direc
ția unei ample dezvoltări a relațiilor 
de prietenie cu statele în curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu popoarele 
care și-au dobindit independența — 
orientare definitorie in ansamblul 
politicii dinamice și constructive pro
movate de țara noastră in viața in
ternațională în cele patru decenii de 
la actul istoric de la 23 August 1944 
și, îndeosebi, de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cînd in fruntea 
partidului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Este binecunoscut că în toată 
această perioadă, marcată de o in
tensă și remarcabilă activitate pe 
plan internațional, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut frecvente întîlniri 
și convorbiri cu conducători ai sta
telor africane și lideri ai mișcărilor 
de eliberare, fie în timpul istoricelor 
itinerare de prietenie și colaborare 
pe continentul african, fie in capi
tala țării noastre — contacte înche
iate cu importante documente și în
țelegeri, care au contribuit în mod 
hotărîtor la dezvoltarea marcantă a 
raporturilor de solidaritate și conlu
crare pe plan bilateral și în viața 
internațională, ale României socia
liste cu aceste state.

In acest spirit, convorbirile dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Gnassingbe Eyadema, 
desfășurate într-o atmosferă de cor
dialitate și înțelegere mutuală, au 
evidențiat cu pregnanță sentimen
tele de prietenie și respect reciproc 
dintre cele două popoare, dorin
ța comună de a ridica la ’ un 
stadiu calitativ superior coope
rarea româno-togoleză, în vede
rea accelerării progresului econo- 
mico-social. O sinteză elocventă a 
convorbirilor de la București, a dia
logului la nivel inalt o reprezintă 
DECLARAȚIA COMUNA PRIVIND 
ÎNTĂRIREA PRIETENIEI ȘI DEZ
VOLTAREA COLABORĂRII DIN
TRE REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA ȘI REPUBLICA TOGO- 
LEZA, purtînd semnăturile celor doi 
președinți — document de însemnă

tate majoră pentru impulsionarea 
în continuare a relațiilor dintre cele 
două țări, expresie a dorinței reci
proc împărtășite de a extinde și 
aprofunda colaborarea dintre ele, pe 
diverse planuri, în folosul și spre bi
nele ambelor popoare, al cauzei păcii 
și cooperării între națiuni.

„Constatăm, cu satisfacție — sub
linia in acest sens președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU — că între 
țările noastre s-au statornicit și se 
dezvoltă relații de colaborare, că 
există posibilități ca de să cunoască 
o și mai mare extindere in viitor — 
Pe tărîm economic, tchnico-științific. 
cultural și în alte domenii de interes 
comun, spre binele celor două po

Noi perspective pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare româno-togoleze

poare, al dezvoltării lor libere pe 
calea progresului, independenței și 
păcii".

Subliniind voința reciprocă a sta
telor noastre de a întări colaborarea, 
președintele GNASSINGBE EYADE
MA declara, la rîndul său, adresîn- 
du-se tovarășului Nicolae Ceaușescu : 
„Dumneavoastră, care v-ati consacrat 
tinerețea, ardoarea, inteligența și via
ța realizării fericirii națiunii și po
porului dumneavoastră, sinteți un 
erou național pentru România și po
porul togolez admiră opera dumnea
voastră, spiritul $le sacrificiu și cu
rajul dumneavoastră politic. Comu
nitatea internațională, decernindu-vă 
numeroase distincții onorifice, v-a 
adus prin aceasta un omagiu bine
meritat pentru eforturile neobosite 
desfășurate in favoarea progresului, 
păcii și apropierii intre oameni".

Beneficiind de asemenea auspicii 
favorabile, convorbirile de la Bucu
rești au pus în lumină necesitatea 
și posibilitatea reală a unei dezvol
tări mai dinamice a cooperării 
româno-togoleze în domeniul politic, 
economic, tehnico-științific, social, 
cultural și în alte sectoare. Ținînd 
seama de potențialul în continuă 
creștere al economiilor lor naționale, 
în urma dialogului la nivel înalt de 
la București a fost încheiat Acordul- 

program de dezvoltare pe termen 
lung a cooperării economice și teh
nice și a schimburilor comerciale in
tre Republica Socialistă România și 
Republica Togoleză. S-a hotărît, de 
asemenea, ca în cel mai scurt timp 
posibil să aibă loc cea de-a doua se
siune a Comisiei mixte româno-togo- 
leze de cooperare economică și teh
nică.

Desigur, pentru amplificarea 
cooperării româno-togoleze un pu
ternic factor stimulativ îl constituie 
legăturile dintre Partidul Comunist 
Român și Adunarea Poporului Togo
lez, in cursul convorbirilor relevin- 
du-se necesitatea lărgirii acestor le
gături pentru întărirea ansamblului 

raporturilor de prietenie dintre cele 
două țări și popoare.

Dialogul la nivel înalt a prilejuit, 
totodată, un rodnic și amplu schimb 
de vederi asupra unor importante 
probleme ale vieții internaționale, 
scoțindu-se in evidență profunda în
grijorare și preocupare față de agra
varea climatului politic mondial, ca 
rezultat al politicii imperialiste de 
forță și amenințare cu forța, de men
ținere și extindere a sferelor de in
fluență, de intensificare a cursei 
înarmărilor, îndeosebi a celor nu
cleare, de ascuțire, în general, a con
tradicțiilor dintre țările bogate și 
cele sărace, de menținere și agrava
re a unor stări de conflict și război 
între state. Toate aceste evoluții 
primejdioase îndreptățesc pe deplin 
aprecierea comună că este îndato
rirea supremă a tuturor statelor de 
a acționa cu toată hotărîrea pentru 
oprirea cursului spre confruntare și 
război, pentru asigurarea și con
solidarea păcii și dezvoltarea colabo
rării în întreaga lume.

în cursul convorbirilor, s-a apre
ciat că situația gravă creată ea ur
mare a amplasării rachetelor nuclea
re cu rază medie de acțiune în Eu
ropa necesită să se pună capăt, de 
o parte și de alta, amplasării aces
tor arme și să fie reluate negocie- 

rile dintre U.R.S.S. și S.U.A. pentru 
realizarea de acorduri, menite să eli
bereze Europa de pericolul atomic. 
După cum se subliniază, pe bună 
dreptate. în Declarația comună, pro
blema fundamentală a epocii noastre 
este oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la măsuri concrete de dezarma
re și îndeosebi la dezarmare nuclea
ră, asigurarea unei păci trainice în 
lume.

Cum e și firesc, o atenție deosebi
tă a fosț acordată problemelor Afri
cii, relevîndu-se afirmarea tot mai 
puternică a voinței popoarelor și sta
telor africane de a trăi în libertate 
și în pace, de a-și consolida inde
pendența națională, de a adinei 

cooperarea economică dintre ele și 
a întări unitatea lor de acțiune. Cu 
deplină îndreptățire a fost reliefat 
rolul important ce revine Organiza
ției Unității Africane în lupta împo
triva politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, a ra
sismului și practicilor apartheidu
lui. ca și în sprijinirea eforturilor 
pentru soluționarea politică a di
ferendelor dintre statele conti
nentului. In acest cadru, s-a e- 
vidențiat necesitatea imperioasă a 
asigurării accesului neîntirziat al 
Namibiei la independență, cei doi 
președinți reafirmînd solidaritatea 
țărilor lor cu lupta dreaptă a po- 
porului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., singurul său reprezen
tant legitim. Totodată, conducătorii 
de partid și de stat ai României și 
ai Republicii Togoleze, pronunțin- 
du-se pentru abolirea politicii de 
apartheid și discriminare rasială din 
R.S.A., pentru asigurarea egalității în 
drepturi a tuturor cetățenilor săi, au 
subliniat necesitatea respectării de 
către această țară a suveranității si 
integrității teritoriale a statelor din 
Africa australă.

Abordind dificultățile grave cu 
care sînt confruntate țările in curs 
de dezvoltare ca urmare a crizei eco

nomice mondiale, cei doi președinți 
au relevat importanța unor măsuri 
efective de natură a asigura pro
gresul popoarelor, lichidarea subdez
voltării, edificarea unei noi ordini 
economice mondiale, soluționarea 
problemei datoriilor externe ale ță
rilor lumii a treia, convenirea unor 
modalități practice de reducere și 
stabilizare a dobinzilor la niveluri 
rezonabile, accesul acestor state la 
credite internaționale în condiții pre
ferențiale. In timpul convorbirilor a 
fost subliniată importanța organizări: 
unei conferințe la nivel înalt a țări
lor în curs de dezvoltare, menită să 
analizeze și să dezbată aceste impor
tante probleme, precum și să elabo
reze o strategie comună pentru ne
gocierile cu țările dezvoltate — ade
ziunea tot mai largă pe care o în
trunește această propunere a Româ
niei socialiste, reflectînd justețea și 
oportunitatea ei.

Dialogul la nivel înalt a evidențiat. 
de asemenea, convergența punctelor 
de vedere și asupra altor probleme 
internaționale importante, cum ar fi 
necesitatea realizării unei păci trai
nice, a unei soluționări juste și 
globale în Orientul Mijlociu, ceea ce 
presupune în mod ineluctabil rezol
varea problemei poporului palesti
nian ; asigurarea independenței și 
suveranității naționale, a unității și 
integrității Libanului ; încetarea osti
lităților militare intre Iran și Irak și 
reglementarea pașnică a diferendelor 
dintre ele ; creșterea rolului O.N.U. 
in viața internațională — subliniin- 
du-se contribuția sporită pe care ță
rile mici și mijlocii, țările în cur, 
de dezvoltare, țările nealiniate pot 
și trebuie să o aducă la dezbaterea 
și soluționarea ansamblului proble
melor internaționale actuale.

Spre satisfacția ambelor popoare, 
rodnicul dialog la nivel înalt ur
mează să continue in capitala 
țării prietene, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu fiindu-i adresată în acest 
sens invitația de a efectua. Împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. o vi
zită oficială de prietenie în Repu
blica Togoleză.

Fără îndoială, prin rezultatele 
lor rodnice, convorbirile româno- 
togoleze la nivel înalt se înscriu 
ca un important moment in dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări. în 
interesul propășirii lor economico- 
hociale. al întăririi independenței 
naționale, al cauzei păcii și înțele
gerii in lume.

Petre STANCESCU
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„Președintele Nicolae Ceaușescu 
desfășoară o vastă activitate în sprijinul 
aspirațiilor vitale ale poporului român, 

ale întregii omeniri*
Relatări și comentarii ale presei din diferite țări ale lumii

Schimb de mesaje intre președintele 
Romăniei si președintele Venezuelei

Neobosita activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, dedicată aspirațiilor vitale ale poporului nostru, ale 
întregii omeniri, marile împliniri ale oamenilor muncii din țara noastră, 
angajați cu toate forțele în edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, sînt amplu oglindite de mijloacele de informare in masă 
pe diferite meridiane.

Promotor neobosit al dialogului și contactelor 
la cel mai înalt nivel

Presa siriană continuă să relie
feze rezultațele rodnice, precum și 
profundele semnificații, pe plan bi
lateral și internațional, ale vizitei 
de prietenie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Siria, 
in perioada 10—11 mai a.c. Astfel, 
ziarele „AL BAAS", „TICHRIN" 
și „AL SAURA" evidențiază rezul
tatele noului dialog româno-sirian 
la nivel înalt, accentuînd că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că România se pronunță 
ferm pentru organizarea, sub egida
O. N.U., a unei Conferințe interna
ționale pentru rezolvarea situației 
din Oriental Mijlociu, la care să 
participe toate țările interesate, in
clusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei — ca reprezentant 
unic și legitim al poporului pales
tinian — Uniunea Sovietică și 
S.U.A., precum și alte țări care pot 
contribui la rezolvarea probleme
lor din zonă. Presa siriană, precum 
și posturile de radio și televiziune 
s-au referit, de asemenea, pe larg, 
la aprecierile date vizitei de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al
P. C.R., la rezultatele vizitei de 
prietenie a înalților oaspeți români 
la Damasc.

Pozițiile exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — în cursul vi
zitei de prietenie pe care a efec- 
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Siria — în problema 
realizării unei păci globale, traini
ce și juste în Orientul Mijlociu au 
fost relatate și de ziarul vest- 
german „FRANKFURTER AL’.GE- 
MEINE ZEITUNG".

Neobosita activitate a secretaru
lui general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru materializarea 
aspirațiilor vitale ale tuturor po
poarelor de pace și dezarmare, de 
înțelegere și colaborare egală în 
drepturi este relevată și de agen
ția iugoslavă de presă TANIUG.

Importante succese

Informînd despre convorbirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
președintele Republicii Togoleze, 
general Gnassingbe Eyadema, a- 
genția iugoslavă relevă că, în acest 
cadru, s-a subliniat necesitatea de 
a se face totul pentru oprirea am
plasării de noi rachete americane 
cu rază medie de acțiune pe conti
nentul european, precum și a con- 
tramăsurilor anunțate de U.R.S.S., și 
pentru reluarea negocierilor so- 

• vieto-americane de la Geneva.
Oprindu-se asupra unui alt mo

ment al activității secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, agenția Taniug se referă 
la întîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășul Gerardo 
Iglesias, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania, care 
ne-a vizitat țara, la relațiile de so
lidaritate dintre cele două partide.

Vizita pe care secretarul general 
al P.C.S. a făcut-o în România a 
stîrnit un viu interes în rindurile 
comuniștilor spanioli. Un ecou al 
acestui interes este și faptul că 
publicația „MUNDO OBRERO", 
organ al P.C. din Spania, a relatat 
pe larg vizita efectuată în țara 
noastră de tovarășul Gerardo Igle
sias, a relevat relațiile de solidari
tate militantă dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist din Spania.

Paleta largă a întîlnirilor și 
convorbirilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu dedicate păcii, cooperă
rii, unui climat internațional de 
destindere, face și obiectul relată
rilor agenției nipone KYODO.

Referindu-se la primirea la to
varășul Nicolae Ceaușescu a lui 
Takeo Fukuda, fost prim-ministru 
ții Japoniei, agenția Kyodo relevă 
pozițiile realiste exprimate de pre
ședintele României în mari pro
bleme ale vieții politice și econo
mice mondiale, legate mai ales de 
încetarea cursei înarmărilor.

pe calea dezvoltării
multilaterale a României socialiste.

Multiple aspecte ale actualității 
•ocialiste românești, ale muncii 
pline de abnegație desfășurate de 
poporul nostru sînt, de asemenea, 
prezente în relatările agențiilor de 
presă de peste hotare, în articole
le dedicate României de ziare și 
reviste din diferite țări ale lumii.

Ziarul venezuelean „EL NA- 
CIONAL" pune în evidență lmpre- 

: sionanta dezvoltare a României 
socialiste în anii de cînd la con
ducerea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Se poate spune pe bună dreptate, 
subliniază cotidianul, că, mai ales 
în ultimii aproximativ 20 de ani, 
noul s-a afirmat în toate domenii
le. în activitatea internă și interna
țională. ca o expresie a aplicării 
neabătute, de întregul popor, strîns 
unit, a politicii juste și revoluționare 
interne și externe a Partidului Co
munist Român, o politică bazată pe 
concepția materialismului dialectic 
și istoric, pe aplicarea creatoare a 
adevărurilor și legilor generale la 
condițiile și realitățile concrete ale 
societății românești.

„Rolul decisiv in elaborarea și 
aplicarea acestei politici — • subli
niază „EI Nacional" — l-a avut 
ți continuă să-l aibă președintele 
Republicii Socialiste România : 
prin neobosita și multilaterala sa 
activitate, prin clarviziunea sa po
litică, prin realismul ți îndrăzneala 

Igindirii sale, prin dragostea sa 
fierbinte pentru patrie ți popor, 
prin intransigenta revoluționară și 
profunda analiză științifică, crea
toare ți insuflețitoare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a adus și aduce 
o contribuție esențială la făurirea 
destinului de progres al României, 
la afirmarea idealurilor de pace ți 

\ colaborare în lume“.

„Convingerea care a orientat și 
orientează pozițiile și acțiunile 
României la nivel internațional — 
arată ziarul citat — a fost și este 
că, în general, și cu atît mai mult 
în actualul _ context internațional, 
pentru depășirea manifestărilor 
crizei în economia mondială sînt 
necesare eforturi unite, o activă 
colaborare între toate națiunile, o 
amplă participare la diviziunea in
ternațională a muncii, în folosul 
destinderii și securității în lume".

într-un amply articol intitulat 
„Economia României, forță dina
mică și competitivă în schim
burile economice internaționale", 
publicat. de revista „AL-TAKA- 
MOL AL-IKTISADI", editată 
la Nicosia de oameni de a- 
faceri și reprezentanți ai cerdurilor 
industriale din state arabe, se evi
dențiază relația organică dintre po
litica internă a partidului și statu
lui român, orientată neabătut spre 
înflorirea multilaterală a patriei, 
și activitatea României socialiste 
de pace și cooperare cu toate po
poarele Terrei. „România socia
listă — subliniază revista — pro
movează aplicarea principiilor in
dependenței și suveranității na
ționale, precum ți o deschi
dere amplă spre cooperare cu 
toate statele lumii, indiferent 
de regimurile lor social-poli- 
tice. Dezvoltarea in ritm susți
nut a economiei românești, moder
nizarea industriei și înflorirea agri
culturii au permis acestei tari să 
desfășoare o politică dinamică de 
colaborare economică și să fie ac
tivă in schimburile comerciale in
ternaționale. tn acest domeniu. 
România respectă principiile egali
tății și avantajului reciproc, pre
cum și pe cel al neamestecului in 
treburile interne ale altor state. De

asemenea, ea nu caută să impună 
condiții economice împovărătoare 
în relațiile de cooperare cu alte 
state".

Reliefînd cu ajutorul unor date 
statistice elocvente dezvoltarea 
raporturilor de cooperare, in diver
se domenii, ale țării noastre cu 
numeroase state de pe toate con
tinentele, articolul subliniază că 
„participarea Româniâi la schimbu
rile economice internaționale în
seamnă dezvoltarea ei industrială 
permanentă,' precum și îmbunătă
țirea continuă a structurii exportu
lui românesc".

în continuare se amintesc nume
roase produse realizate in țara 
noastră — „rod al dezvoltării in
dustriale rapide a României, în 
special in ultimii 20 de ani" — care 
se bucură de apreciere pe piața 
internațională. Sint trecute, de a- 
semenea, în revistă o serie de mă
rețe succese ale poporului român, 
atît în domeniul industrial, cit și 
în agricultură. „România, arată re
vista, continuă să se dezvolte și să 
se modernizeze prin eforturi pro
prii ți prin promovarea unei po
litici de independență și deschidere 
economică. Ea a depășit multe țări, 
care anterior aveau niveluri su
perioare din punct de vedere al ve
nitului pe locuitor, al producției 
ele oțel, cauciuc artificial, teșituri 
din bumbac și lină".

în mod deosebit se evidențiază 
bunele raporturi de prietenie și 
conlucrare reciproc-avantajoasă 
dintre România și statele arabe. 
„Este cunoscută, arată articolul, 
prietenia solidă dintre România și 
țările arabe ; aceasta se datorește 
poziției sale pozitive în problema 
palestiniană și rolului personal al 
președintelui Nicolae Ceaușescu" în 
eforturile de soluționare justă și 
echitabilă a situației din Orientul 
Mijlociu. „în același timp — se 
menționează in articol — politica 
României s-a materializat într-o 
continuă colaborare cu țările 
arabe".
Dezvoltarea producției industriale 

a țării noastre in primele patru 
luni ale anului în curs a fost pre
zentată de agenția CHINA NOUA, 
care subliniază puternica creștere 
obținută in acest domeniu în pe
rioada menționată. După o serie de 
cifre semnificative în acest sens, 
agenția chineză relevă că evoluția 
din primele patru luni va permite 
ca 1984 să fie cel mai bun an din 
punct de vedere al performanțelor 
industriei de la începutul actua
lului cincinal.

Intr-o relatare, agenția TASS 
relevă că, în prezent, portul Con
stanța se înscrie printre principalele 
zece porturi maritime ale lumii. 
Aici — se arată — există spații de 
depozitare pentru 200 000 de tone 
de mărfuri, iar la cele 65 de dane 
ale portului, dotate cu utilaje din
tre cele mai moderne, pot acosta 
simultan zeci de nave maritime. 
Lucrările de dezvoltare a portului 
Constanța continuă — menționea
ză agenția TASS.
Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 

din R.D. Germană, publică la 
rîndul său o corespondență din 
București dedicată Deltei Dunării. 
După ce descrie peisajul luxuriant 
și poezia acestor locuri, autorul 
subliniază că Delta constituie și un 
tezaur de prim rang pentru eco
nomia națională a României.

îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de locuit — parte integrantă 
a preocupării .constante a partidu
lui și statului nostru pentru ridica
rea pe trepte mereu mai înalte a 
nivelului de trai al întregului 
popor — se află in atenția ziarului 
polonez „ZYCIE WARSZAWY". 
Sint prezentate cifre semnificative 
pentru amploarea construcțiilor de 
locuințe la București, în întreaga 
țară, metodele eficiente de muncă 
folosite pe șantiere prin recurgerea, 
într-o măsură din ce în ce mai 
mare, la prefabricate, la efortul 
pentru scurtarea termenelor de 
executare a lucrărilor, grija pentru 
a oferi viitorilor locatari tot con
fortul necesar, pentru realizarea 
unor construcții frumoase.

Modernul produs al industriei 
românești, autoturismul „Oltcit", 
este prezentat pe larg de revista 
„AUTO-MOTOR" din Ungaria, 
care relevă, în detaliu, calitățile 
tehnice, performanțele mașinii con
struite la Craiova.

Cotidianul austriac „DIE PRESSE" 
consacră un articol peisajului ine
galabil al zonelor maramureșene, 
„țara românilor străvechi".

CARACAS 26 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, s-au transmis președinte
lui Republicii Venezuela, Jaime Lu- 
sinchi, un călduros mesaj de salut, 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de pace și prosperitate pentru 
poporul venezuelean prieten.

Exprimînd deosebite mulțumiri, 
președintele Jaime Lusinchi a dat o 
înaltă apreciere politicii externe a 
României promovate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, rugind să se
transmită șefului statului român, in 
numele poporului venezuelean și al 
său personal, călduroase urări de
sănătate și fericire, împreună cu
urări de progres și bunăstare pen
tru poporul român prieten.

Totodată, președintele Venezuelei 
a elogiat activitatea consecventă des
fășurată pe plan internațional de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, perso
nalitate eminentă a vieții politice 
mondiale.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către președin
tele Venezuelei a delegației parla
mentare române conduse de tova
rășul Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, care, la 
invitația Congresului Național (parla
mentul), face o vizită oficială de 
prietenie in această țară.

în cadrul întrevederii a fost apre
ciată evoluția pozitivă a relațiilor 
de prietenie și colaborare între cele 
două țări, fiind subliniată importan
ța deosebită a vizitelor întreprinse 
în Venezuela de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu.

★
Delegația parlamentară română a 

avut întrevederi cu Reinaldo Lean
dro Mora, președintele Senatului, și 
Leonardo Ferrer, președintele Came
rei Deputaților din Congresul Națio
nal, cu miniștri și alte oficialități 
parlamentare și politice venezuelene.

Cuviritul de salut . 
al reprezentantului P. C. R.

la Congresul P. C. Finlandez

SENATUL ITALIAN a aprobat 
j sîmbătă decretul antiinflaționist.

ii care fusese adoptat miercuri și de
Camera Deputaților. Acest contro
versat act legislativ ar urma să ac- 

V ționeze pentru reducerea inflației, 
I de la 12 Ia 10 la sută. Dezbaterile 

din parlament asupra decretului 
Iau fost foarte aprinse, partidele 

din opoziție propunînd un număr 
de 73 de amendamente.

REUNIUNE C.E.E. Miniștrii de 
I externe din țările membre ale Pie

ței comune au început sîmbătă. la 
!Salon-de-Provence, în sudul Fran

ței, o reuniune consacrată discu
tării unor probleme internaționale 

! actuale, între care situația din O-
rientul Mijlociu și relațiile Est- 
Vest. De asemenea, va fi abordată 
problema reorganizării Comisiei 

1 C.E.E., organism cu funcții execu-
[ tive- și administrative, problemă

asupra căreia există numeroase di- 
vergențe între „cei zece".

I» APEL. Miniștrii culturii din 22 
de țări vest-europene au lansat un 

î________-__________________

apel la o politică de acțiune co
mună împotriva filmelor pe video- 
casete care propagă violența și 
brutalitatea.' El au adoptat o rezo
luție in care se atrage atenția că in 
Europa occidentală se difuzează 
tot mai multe asemenea filme ce 
împing la depravare și corupție, 
creind un adevărat cult al violen
ței, fenomene cu grave consecințe 
negative, îndeosebi asupra tinerei 
generații.

ALEGERI PARLAMENTARE IN 
EGIPT. Duminică. 12,5 milioane de 
cetățeni cu drept de vot din Egipt 
sînt chemați in fața urnelor pen
tru a alege pe cei 448 de membri

ai Adunării Poporului (parlamen
tul).

POZIȚIE. Ministrul de externe 
britanic, Geoffrey Howe, referin
du-se la problema contribuției 
Marii Britanii la bugetul Pieței 
comune, a declarat că, atit timp 
cît problema contribuției financiare 
a Angliei nu,, va fi reglementată și 
pînă cînd toți membrii Pieței co
mune nu se vor angaja ferm să 
controleze în mal mare măsură 
cheltuielile comunitare, Marea 
Britanie nu își va da acordul pen
tru o sporire a' resurselor „celor 
zece".

în Consiliul Economic și Social al O, N. U.

Adoptarea unui proiect de rezoluție 
inițiat de România

♦

cu privire la îmbunătățirea activităților de coordonare 
și informare în domeniul tineretului

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— Consiliul Economic și Social 
(E.C.O.S.O.C.) a adoptat, prin con
sens, proiectul de rezoluție cu pri
vire la îmbunătățirea activităților de 
coordonare și informare în domeniul 
tineretului, inițiat de delegația româ
nă, căreia i s-au alăturat, în calitate 
de coautori, un număr de 38 delegații 
din toate regiunile geografice. Adop
tarea rezoluției se înscrie în contex
tul pregătirilor pentru marcarea în 
1985 a Anului Internațional al Tine
retului (A.I.T.), eveniment de im
portanță majoră în viața tinerei 
generații din întreaga lume, care se 
va desfășura sub deviza „Participare, 
dezvoltare, pace".

După cum este cunoscut, procla
marea A.I.T. are la origine o iniția
tivă a României, iar pregătirile pen
tru marcarea anului se află în plină 
desfășurare, pe baza unui program 
de măsuri și’ activități elaborat, din 
însărcinarea Adunării Generale a 
O.N.U., de Comitetul Consultativ

pentru A.I.T., a cărui președinție o 
deține reprezentantul țării noas
tre, tovarășul Nicu Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.

Evidențiind necesitatea asigurării 
unei largi informări a opiniei pu
blice mondiale asupra situației tine
retului, rezoluția reiterează ansam
blul de măsuri menite să contribuie 
la intensificarea eforturilor O.N.U. 
pentru mai buna coordonare a in
stituțiilor dîn sistemul O.N.U., a or
ganizațiilor interguvernamentale și 
neguvernamentale în vederea punerii 
în aplicare a programului concret 
de'măsuri și activități ce vor fi în
treprinse înaintea și in timpul Anu
lui Internațional al Tineretului.

Adoptarea, prin consens, a rezolu
ției inițiate de România în cadrul 
E.C.O.S.O.C. scoate în evidență in
teresul major de care se bucură ini
țiativa țării noastre de a înscrie pro
blematica tineretului între preocu
pările prioritare ale O.N.U. și comu
nității internaționale.

R. P. CHINEZĂ

Sesiunea Comitetului Național al Conferinței Consultative 
Politice Populare și-a încheiat lucrările

HELSINKI 26 (Agerpres). — La 
Helsinki au continuat lucrările ce
lui de-al XX-lea Congres al Parti
dului Comunist Finlandez.

In numele Partidului Comunist Ro
mân. al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, reprezen
tantul P.C.R. la congres, tovarășul 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a transmis delegaților, tutu
ror militanților partidului, un salut 
cordial de prietenie și solidaritate, 
împreună cu cele mai bune urări de 
succes în desfășurarea lucrărilor con
gresului. în întreaga activitate.

Comuniștii români — a arătat vor
bitorul — urmăresc cu simpatie și 
deosebit interes activitatea P.C. Fin
landez pusă în slujba apărării in
tereselor oamenilor muncii. înfăp
tuirii aspirațiilor lor de progres și 
bunăstare, de pace, securitate și co
laborare în Europa și în întreaga 
lume. Rclevînd cu satisfacție bune
le relații de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Finlandez, repre
zentantul P.C.R. a exprimat convin
gerea că aceste legături, bazate pe 
deplina egalitate în drepturi. încre
dere și stimă reciprocă, se vor dez
volta și in viitor. în interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei so
cialismului și progresului în lume.

în continuare, vorbitorul a relevat 
că oamenii muncii din România, sub 
conducerea partidului. în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, desfășoară o am
plă activitate pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră. Acționînd 
hotărît pentru înfăptuirea Progra
mului partidului, poporul român în- 
tîmpină cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă din august 1944, precum și cel 
de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român cu noi succese 
în muncă.

După ce a făcut o prezentare a 
marilor realizări obținute de poporul 
român in domeniul economic, vorbi
torul a arătat : Acordăm o deosebită 
atenție, in acest context, creșterii și 
modernizării forțelor de producție 
pe intreg cuprinsul țării, ridicării e- 
ficienței economice, asigurării inde
pendenței energetice a țării, sporirii 
gradului de civilizație și bunăstare .a 
poporului, asigurării premiselor ne
cesare trecerii României la un nou 
stadiu de dezvoltare âconomico-so- 
cială. Totodată, partidul nostru ac
ționează continuu pentru perfecțio
narea și adincirea democrației socia
liste. a cadrului de participare activă 
și directă a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, la 
conducerea întregii societăți.

Congresul partidului dumneavoas
tră — a continuat reprezentantul 
P.C.R. — are loc în condițiile agra
vării fără precedent a situației in
ternaționale. Provoacă o adincă ne
liniște situația nouă care s-a creat

în Europa odată cu trecerea la am
plasarea de către Statele Unite ale 
Americii a rachetelor cu rază medie 
de acțiune în unele țări de pe con
tinent și. ca urmare, la contramăsu- 
rile anunțate de Uniunea Sovietică, 
ceea ce sporește pericolul izbucnirii 
unui război nuclear, ameninț'ind în
săși viața pe planeta noastră. De 
aceea, ne pronunțăm ferm pentru 
oprirea amplasării rachetelor ameri
cane in Europa, oprirea aplicării 
contramăsurilor de către Uniunea 
Sovietică, pentru reluarea tratative
lor sovieto-americane de la Geneva 
in vederea realizării unui acord co
respunzător. care să ducă la retra
gerea tuturor rachetelor cu rază me
die de acțiune, a oricăror rachete și 
arme nucleare din Europa. Totodată,, 
țara noastră militează pentru reali
zarea unor zone fără arme nucleare 
in nordul și centrul Europei, inclu
siv în Balcani, ca și în alte zone 
ale lumii.

în aceste împrejurări considerăm 
că sînt mai necesare ca oricind ac
țiunea unită și colaborarea strînsă a 
tuturor popoarelor, forțelor sociale 
și politice, a întregii opinii publice 
pentru a opri escaladarea cursei pe
riculoase a înarmărilor, pentru dez
armare. in primul rînd nucleară, 
pentru apărarea dreptului suprem 
al oamenilor la viată, libertate și 
pace. în acest cadru se impun in
tensificarea și amplificarea mișcări
lor și acțiunilor antirăzboinice da 
masă din Europa și de pe alte con
tinente. la care poporul nostru s-a 
alăturat in mod activ și cu toată 
convingerea.

Promovînd o politică de pace și 
colaborare internațională — a sub
liniat vorbitorul — România socialis
tă se pronunță pentru soluționarea 
pe cale pașnică, prin tratative, a 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state, pentru lichidarea subdezvoltă
rii și înfăptuirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, bazată pe 
egalitate și echitate, pentru partici
parea activă, in deplină egalitate, a 
tuturor statelor, îndeosebi a celor 
mici și mijlocii, a țărilor in curs de 
dezvoltare și nealiniate, la rezolva
rea problemelor complexe cu care 
se confruntă omenirea.

Partidul Comunist Român va mi
lita neobosit, și în viitor, pentru în
tărirea colaborării și solidarității cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, cu partidele socialiste, so- 
cial-democrate, cu alte partide și 
forțe democratice, progresiste 
antiimperialiste de pretutinde 
avind convingerea că, acționînd L. 
deplină unitate, popoarele, toate for
țele care se opun politicii de forță 
și dictat, războiului și exploatării, 
pot opri cursul evenimentelor spre 
o catastrofă nucleară, pot să impună 
dezarmarea și pacea.

în încheiere, reprezentantul P.C.R. 
a adresat urări de succes deplin în 
înfăptuirea hotărîrilor adoptate la 
congres, in activitatea de viitor a 
Partidului Comunist Finlandez.

BEIJING 26 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă informează că. la 
Beijing, s-au încheiat, sîmbătă. lu
crările sesiunii Comitetului' Național 
al Conferinței Consultative Politice 
Populare (C.C.P.P.) a R. P. Chineze.

în timpul celor 15 zile ale sesiunii, 
precizează agenția, membrii C.C.P.P. 
au examinat problemele cuprinse în 
cuvîntarea de deschidere rostită în 
fata celor 2 700 de participant de

Deng Yingchao, președintele Comi
tetului Național al C.C.P.P.. precum 
și raportul lui Hu Ziang, vicepre
ședinte al Comitetului Național ăl 
C.C.P.P.. cu privire la lucrările Co
mitetului Permanent al Comitetului 
National. China Nouă adaugă că 
membrii C.C.P.P. au participat la 
consultări și discuții în problemele 
de interes major ale tării.

Rata înaltă a dobînzilor
împiedică progresul economic al Americii Latine

— subliniază un document al S.E.L.A.
HAVANA 26 (Agerpres). — Repre

zentanții țărilor membre ale Siste
mului Economic Latino-American 
(S.E.L.A.), rguniți la Havana, au 
elaborat proiectul declarației finale 
asupra strategiei economice comune, 
document ce urmează să fie prezen
tat în cadrul celei de-a IV-a Con
ferințe generale a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială (O.N.U.D.I.) din luna au
gust. de la Viena.

Documentul cheamă statele occi
dentale industrializate să-și modifice 
politicile comerciale, financiare și de 
acordare a creditelor în scopul evi
tării deteriorării în continuare a si
tuației economice a țărilor Americii 
Latine. în context, se menționează 
că recenta majorare a ratei dobinzii 
preferențiale, anunțată de băncile 
nord-americane, constituie un obsta
col în calea procesului de dezvolta

re a statelor continentului. Totoda
tă. se arată că structura nejustă și 
irațională ce prevalează astăzi în re
lațiile economice internaționale este 
una dintre cauzele principale ale 
crizei pe care o traversează Ameri
ca Latină. Se relevă că datoria ex
ternă globală a continentului este 
.rezultatul politicii financiare adop
tate de principalele state occidenta
le industrializate și al manevrelor 
băncilor internaționale.

Documentul evidențiază necesita
tea intensificării cooperării între 
toate țările latino-americane și ca- 
raibiene. ca o modalitate importan
tă de sporire a potențialului lor eco
nomic. precum și imperativul depu
nerii de eforturi de către toate sta
tele în curs de dezvoltare în direc
ției edificării unei noi ordini econo
mice internaționale — informează 
agenția Prensa Latina.

„Accesul Namibiei la independență este inevitabil"
Declarațiile președintelui S.W.A.P.O.

DAKAR 26 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Dakar. Sâni 
Nujoma. președintele Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), a subliniat că rezolu
țiile O.N.U. reprezintă baza soluțio
nării problemei Namibiei, al cărei 
acces la independentă — a spus el — 
este inevitabil. S.W.A.P.O. este dis
pusă să incheie un acord de înce
tare a focului cu regimul sud-afri- 
can pe baza acestor rezoluții, a spus 
Sam Nujoma. menționînd însă că.

în cazul în care autoritățile de la 
Pretoria persistă în refuzul 'de a se 
conforma prevederilor documentelor 
O.N.U., poporul namibian este hotă- 
rît să-și continue lupta pentru res
pectarea drepturilor sale legitime la 
independentă și autodeterminare.

Diferend americano-peruan

Lucrările Congresului Partidului Socialist Unit 
din Berlinul occidental

BERLINUL OCCIDENTAL 26 
(Agerpres). — Sîmbătă au continuat 
lucrările celui de-al VII-lea Congres 
al Partidului Socialist Unit din Ber
linul occidental.

în numele Comitetului Central, al 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reprezentantul P.C.R. la

congres, tovarășul loan Cîrcei, mem
bru al C.C. al P.C.R., a transmis 
delegaților, tuturor militanților parti
dului, un cordial salut tovărășesc, 
împreună cu urări de succes deplin 
în desfășurarea lucrărilor congresu
lui, pentru traducerea în viată a 
hotărîrilor ce vor fi adoptate.

Secretarul general al p.N.U.D. cheamă la sporirea 
ajutorului pentru țările sărace

BELGRAD 26 (Agerpres). — Se
cretarul general al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), Bradford Morse, a cerut, 
recent, țărilor industrializate să des
fășoare o campanie susținută de 
sțringere de fonduri în favoarea ță
rilor celor mai puțin dezvoltate. El 
a afirmat că, în prezent, pe glob 
există 37 de state deosebit de sărace, 
în care trăiesc circa 530 milioane de 
oameni și care realizează un venit 
anual pe locuitor de circa 240 dolari. 
Pentru ajutorarea acestor state — a 
apreciat el — sînt necesare fonduri

in valoare de 62 miliarde de dolari 
pină în 1985 și de 55 miliarde dolari 
pentru intervalul 1986—1990. Suma 
aceasta — a subliniat Bradford 
Morse — nu reprezintă decît 0,05 la 
sută din produsul național brut al 
țărilor industrializate. Se impune, ca 
urmare, desfășurarea unei campanii 
intense in favoarea mobilizării fac
torilor din țările dezvoltate, de na
tură să contribuie la stringerea fon
durilor considerate inerente depășirii 
situației in care se află cele mai să
race state de pe glob.

REUNIUNE ECONOMICA AFRI
CANA. în capitala Etiopiei s-au 
deschis lucrările celei de-a IX-a 
sesiuni a Conferinței miniștrilor 
planificării din țările africane. Se
siunea este consacrată examinării 
unor probleme economice și socia
le cu care sînt confruntate țările 
africane în aplicarea planurilor lor 
de dezvoltare, precum și coordonă
rii acestora cu planul strategic 
elaborat de O.U.A. și Comisia Eco
nomică a O.N.U. pentru Africa 
(C.E.A.).

PERSPECTIVE DEMOGRAFICE. ' 
Creșterea medie anuală a popu
lației globului este în prezent de 
80 milioane persoane, urmând să 
ajungă la 90 milioane către sfinți
tul acestui secol, a informat Rafael 
Salas, președintele Fondului Națiu
nilor Unite pentru activitățile 
populației. In acest ritm, a spus el, 
populația globului urmează să 
crească de la 4.6 miliarde persoa
ne, cit este în prezent, la 6,1 mi
liarde în anul 2000.

in domeniul 
transporturilor aeriene

LIMA 26 (Agerpres). — Un „răz
boi al transporturilor aeriene" a iz
bucnit intre Peru și' S.U.A., antre- 
nind anularea tuturor zborurilor în
tre cele două țări — transmite agen
ția France Presse, citind o declara
ție a ministrului peruan al transpor
turilor, Carlos Pestana, dată publi
cității la Lima.

Marți, S.U.A. au retras companii
lor aeriene peruane autorizația de a 
efectua zboruri cu aterizarea pe te
ritoriul S.U.A., ceea ce a determinat 
luarea de către Peru a unei măsuri 
similare la adresa companiilor ae
riene nord-americane. La sfirșitul 
acestei săptâmîni zborurile între cele 
două țări rămăseseră întrerupte.

Conflictul își are originea într-un 
acord privind transporturile aeriene 
între Peru și S.U.A. semnat în 1946 și 
care a fost denunțat de Peru. „Acest 
acord ne dezavantaja", a declarat 
președintele Perului, Fernando Be- 
launde-Terry. „Conflictul trebuie să 
se rezolve pe bază de reciprocitate" 
— a adăugat el.

[Acțiuni, luări de poziție pentru 
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stăvilirea cursei înarmărilor
„Suedia își va intensifica eforturile 

pentru salvgardarea păcii"
STOCKHOLM.- Primul ministru 

al Suediei, Olof Palme, a reafirmat 
voința țării sale de a-și intensifica 
eforturile pentru salvgardarea păcii, 
într-un articol publicat in ziarul 
„Dagens Nyheter", el a subliniat 
că, în actuala situație internațio
nală complexă, caracterizată prin 
creșterea tensiunii și a pericolului

unui război nuclear mondial, „in
teresele Suediei reclamă ca ea să-și 
mențină aspirația tradițională de 
pace". Primul ministru a adăugat 
că politica suedeză de neutralitate 
rămîne neștirbită și că ea se bucu
ră de sprijinul larg al poporului 
suedez.

„Să fie împiedicată izbucnirea unei conflagrații 
nucleare !"

LONDRA. Mai multe mii de 
cetățeni britanici au participat, 
sîmbătă, la o demonstrație organi
zată în centrul orașului Coventry 
in sprijinul cererii lor de stopare 
a "cursei înarmărilor și de creare 
de zone denuclearizate in Europa. 
Demonstrația s-a încheiat prin-

tr-um miting în cadrul căruia vor
bitorii au relevat că orașele pu
ternic distruse în cel de-al doilea 
război mondial, cum este și Co
ventry, constituie astăzi simboluri 
ale hotăririi locuitorilor lor de 
împiedica izbucnirea unei noi 
flagrații.

împotriva militarizării spațiului cosmic
VIENA. Ministrul afacerilor ex

terne al Austriei, Erwin Lane, a 
declarat, într-o alocuțiune rostită 
in Consiliul Național, că militari
zarea Cosmosului constituie un 
factor de puternică destabilizare, 
care vine in contradicție cu aspi
rațiile popoarelor de a se folosi 
spațiul extraterestru exclusiv în 
scopuri pașnice. El a apreciat că 
raportul de forțe dintre Est. și Vest 
trebuie asigurat, la scară regională

și globală, dar nu pe baza 
„echilibru al intimidării",

a 
con-
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aceea a unuia la cel mai scăzut 
nivel posibil.

Erwin Lane s-a pronunțat, tot
odată, pentru oprirea testării armei 
nucleare. Austria — a subliniat el 
— consideră că nu există o alter
nativă rațională la politica de des
tindere, politică ce trebuie să se ( 
bazeze pe respectarea egalității î 
tuturor statelor.
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