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® Solemnitatea a avut Ioc în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a întregii conduceri 
de partid și de stat

® O vie manifestare a prețuirii acordate artei, 
o concludentă expresie a grijii pentru dezvol
tarea bazei materiale a culturii

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Joi, 20 decembrie. în această 
zi din preajma aniversării pro
clamării republicii, capitala pa
triei — și Împreună cu ea Întrea
ga țară — a trăit un eveniment 
cu adinei și multiple rezonanțe 
in viața noastră artistică și cul
turală — inaugurarea noului e- 
diliciu al Teatrului Național 
kL L. Caragiale" din București.

Solemnitatea inaugurală a im
portantului așezămint teatral a 
avut loc in prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Participarea 
conducătorului partidului și sta
tului ia acest moment de seamă 
pentru cultura românească ilus
trează, o dată in plus, atenția și 
prețuirea deosebite pe care par
tidul și statul nostru, Întregul 
popor le manifestă față de tea
trul româno-c. a cărui Istorie 
e-'. - împletită profund și organic 
cu însăși istoria țării, cu străda
nia patriotică a cărturarilor iu
bitori de neam pentru cauza 
luminării maselor.

La festivitate au luat parte, 
de asemenea, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa 
Elena Maurer, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană. 
Maxim Berghianu. Lina Cioba
nii, Florian Dănălache, Jano3 
Fazekas. Petre Lupu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Miron Constantin eseu, 
Mihal Dai ea, Magdalena Fâlipaș, 
Ion Ioniță. Conducătorii de par
tid șl de Btat au venit împreună 
cu soțiile.

In sală erau prezenți membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, condu
cători ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, 
militanți din ilegalitate ai par
tidului și ai mișcării muncito
rești. activiști de partid și de 
ztat. personalități ale vieții ar
tistice șl culturale, oameni de 
teatru, generali și ofițeri supe
riori. ziariști, muncitori din în
treprinderile Capitalei. In rindul 
asistenței se aflau, de asemenea, 
arhitecții si constructorii care 
au conliîtrat la realizarea în
semnatului edificiu.______ _

(Continuare in pag. a III-b)
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Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși.
Doresc ca în numele Comitetului 

Central, al Consiliului de Stat și 
al guvernului să adresez cele mai 
calde felicitări celor care au pro
iectat și realizat noul edificiu al 
Teatrului Național, precum și con
ducerii teatrului, tuturor celor 
care vor da glas, prin arta lor, pe' 
această scenă, sentimentelor și nă
zuințelor poporului nostru — nă
zuințe de dreptate și independen
ță, spre o societate tn care omul 
să fie deplin stăpân pe destinele 
6ale, spre societatea comunistă.

Intr-adevăr, Partidul Comunist 
Român, preocupîndu-se de edifi
carea celei mai drepte și mai îna
intate societăți din lume, de dez
voltarea forțelor de producție, de 
ridicarea bunăstării materiale a 
Întregului popor, acordă o atenție 
permanentă înfloririi științei și 
culturii — factori de seamă ai ci
vilizație» .ocialiste și comuniste pe 
rare o edificăm. Realizarea nou
lui edificiu al Teatrului Național 
este o expresie a acestei preocu
pări de a crea condiții materiale 
pentru ca slujitorii artei să poată 
contribui, prin talentul și pasiu
nea lor, prin ceea ce vor reuși să 
exprime pe scena acestui teatru, 
la formarea și dezvoltarea unei 
conștiințe noi, a conștiinței omu
lui înaintat, stâpin pe destinele 
sale.

Fără îndoială că slujitorii artei 
din România vor face și în viitor 
totul pentru a contribui la realiza
rea nobilelor idealuri de umanism, 
de dreptate, de echitate socială in 
patria noastră, că ei vor pune arta 
în slujba întregului popor, a pro
movării Idealurilor socialiste și co
muniste, prieteniei și înțelegerii în
tre popoare, a cauzei păcii și cola
borării internaționale. Acționînd in 
acest sens, continuînd astfel tradi
ția artei din totdeauna a poporului

nostru, artiștii, toți slujitorii artei 
își vor face datoria față de popor, 
față de partid, față de năzuințele 
națiunii noastre socialiste de a fi 
tet mai puternică, de a păși in rînd 
cu celelalte națiuni pe culmile ci
vilizației materiale și spirituale, 
față de năzuințele ei spre o lume 
mai bună, mai dreaptă, în care oa
menii să conlucreze strîns pentru 
aceleași idealuri de bunăstare, 
prietenie și pace.

Cu aceste gînduri, urez tuturor 
celor care vor juca pe această 
scenă să servească cu abnegație și 
devotament patria și poporul, 
cauza socialismului și comunismu
lui ! (Aplauze, urale prelungite, se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.“. 
Asistența ovaționează cu căldură 
pentru partid, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, pârtieipanților la sesiunea 
Comitetului Executiv al F.M.T.D., un 
salut călduros și cele mai bune urări 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a Con
siliului de Stat și a Consiliului <țe. 
Miniștri, precum și a mea personal.

Este o deosebită plăcere pentru poi 
să ne întâlnim cu reprezentanții ti
neretului, cu condu cerea F.M.T.D. — 
organizație ce joacă un rol activ in 
unirea eforturilor tinerei generații in 
lupta pentru o lume mai bună, mai 
dreaptă, pentru pace și colaborare 
internațională.

La sesiunea organizației dumnea
voastră, ținută in aceste zile in 
București, ați dezbătut probleme im
portante care preocupă a9tăzi tânăra 
generație de pretutindeni, toate po
poarele — și anume căile pentru spo
rirea contribuției tineretului la in- 
făptuirea unei politici noi in lume. 
Sesiunea are o importanță deosebita 
prin aceea că a avut loc in împreju
rări cind, pe plan internațional, se 
produc mari schimbări, se conturea
ză tot mai puternic cursul spre des
tindere, spre afirmarea unor relații 
noi intre popoare, bazate pe egalitate 
in drepturi, pe respectul independen
ței și suveranității naționale, pe 
neamestec in treburile interne. 
Progresele obținute pe calea des
tinderii in ultimii ani, și oare se află 
în curs de accentuare, sint rezultatul 
luptei maselor largi populare, a for
țelor antiimperialiste de pretutin
deni, în rindul cărora tinăra genera
ție, organizațiile revoluționare și 
progresiste de tineret au un rol tot 
mai important.

Devine tot mai evident astăzi că 
dezvoltarea vieții internaționale este 
determinată de forțele revoluționare, 
progresiste, de hotărirea popoarelor 
de a fi stăpine pe destinele lor, de 
a pune capăt politicii imperialiste de 
forță și dictat, colonialismului, neo- 
colonialismului, de a asigura pentru 
fiecare națiune dreptul la dezvoltare 
independentă, corespunzător năzuin
țelor și voinței ei.

România, poporul român știu din 
proprie experiență ce înseamnă do
minația străină, asuprirea imperia
listă și cit de mult trebuie prețuite 
independenta și suveranitatea. Tot
odată. știm c:T d «zvoPar: a liberă a 
fiecărei națiuni, progresul ci depind 
de făurirea unei econ< mii puternice, 
cu adevărat independente, in stare 
să asigure poporului condiții de via
ță tot mai îmbelșugată. Făurirea so
cietății socialiste in România creează 
cele mai bune condiții pentru dez
voltarea și înflorirea economiei, pen
tru consolidarea si întărirea inde
pendenței și suveranității naționale. 
Succese deosebite obțin în construc
ția socialistă toate țările oare au pă
șit pe acest drum.

Am vizitat multe țări din Africa, 
America Latină. Asia. Europa. Am 
putut constata cu multă satisfacție 
preocupările popoarelor de a lichida 
cu desăvârșire vechile stări de lu
cruri. de a prelua bogățiile naționa
le in propriile miini și a le folosi 
in interesul propriu. România spri
jină in mod activ lupta popoarelor 
pentru a fi stăpine pe bogățiile lor. 
mișcarea de eliberare națională a po
poarelor care mai suferă jugul do

In ziua de 31 decembrie nu se va lucra
UN DECRET AL CONSILIULUI DE STAT

Prin Decret al Consiliului de 
Stat s-a stabilit ca ziua de 31 
decembrie 1073 să fie zi nelu
crătoare. Pentru recuperare se 
va lucra in ziua de 23 decem
brie.

Prevederile decretului nu se 
aplică unităților productive în 
care se desfășoară proces con
tinuu de muncă, precum și in 
locurile unde, prin natura ser

minației coloniale. Dăm o înaltă a- 
preciere rolului important oe care il 
joacă tineretul in această luptă.

Prețuim contribuția pe care tine
retul din România o aduce la edi
ficarea socialistă a tării, la dezvol
tarea economiei, științei, culturii, la 
ridicarea bunăstării generale a în
tregului popor. Trebuie să declar 
aici că. sub conducerea partidului, 
împreună cu întregul popor, tinere
tul din țara noastră ave o contribu
ție deosebit de importantă în tot 
ceea ce a realizat societatea noastră 
socialistă, in toate succesele obținu
te pe calea progresului și civiliza
ției.

Mulțumindu-vă călduros pentru 
medalia F.M.T.D. pe care mi-ați in- 
minat-o, doresc să afirm că văd în 
acest act o apreciere pe care dum
neavoastră. reprezentanții tinerel 
generații, o dați activității tineretu
lui d:n România, luptei sale pentru 
nobilele idealuri ale socialismului, 
pentru libertatea și independența po
poarelor. pentru pace, colaborare și 
progres social in întreaga lume. Ti
năra generație din România își va 
adude și in viitor contribuția acti
vă la întreaga activitate desfășurată 
de Fjvl.T.D., la lupta tineretului de 
pretutindeni pentru înfăptuirea aspi
rațiilor înaintate ale popoarelor, pen
tru făurirea unei lumi mai bune șl 
mai drepte pe planeta noastră.

Prețuim rolul tineretului din toa
te țările în lupta generală împotri
va imperialismului, a colonialismu
lui și neocolonialismului. Conside
răm că tinăra generație este che
mată să dea un nou avînt luptei 
revoluționare, progresiste, pentru a- 
șezarea relațiilor dintre națiuni pe 
principii noi.

Pentru a realiza cu succes dezi
deratele popoarelor, năzuințele tine
rei generații de a-și asigura o viață 
demnă și liberă, este necesară 
unirea eforturilor tinerilor de pre-1* 
tutindeni. Trebuie pornit de la faptul 
că tinăra generație, atit în fiecare 
țară, cit și pe plan internațional, este 
vital interesată intr-o politică nouă, 
in lichidarea vechilor stări de lucruri. 
Tinerii de diferite orientări politice, 
filozofice, de diferite categorii so
ciale trebuie să acționeze in strînsă 
unitate, pentru că numai pe această 
cale ei își pot face cunoscută po
ziția, pot aduce o contribuție tot 
mai însemnată la lupta generală a 
forțelor progresiste, antiimperialiste.

Am intilnit in multe țări diverse 
organizații de tineret, diverse pă
reri in rindul tineretului. Cred că 
trebuie manifestată receptivitate față 
de tot ceea ce gindește tineretul, 
față de diferitele concepții care tind 
spre organizarea mai bună și mai 
dreaptă a societății. Desigur, tre
buie să ne ridicăm cu hotărâre îm
potriva concepțiilor reacționare, ra
siste, fasciste, a politicii de domina
ție. Dar nu trebuie să existe teamă 
pentru faptul că in rindul tineretu
lui sint unele grupări sau organiza
ții care, citeodală, doresc să fie so
luționate mai repede unele proble
me sau văd căile spre rezolvarea 
unor probleme altfel decit comuniș
tii, socialiștii sau membrii altor or
ganizații care fac parte din F.M.T.D. 
Trebuie să înțelegem că, in condi
țiile lumii de astăzi, diversitatea de 
păreri asupra căilor dezvoltării lup
tei sociale, antiimperialiste este 

viciului, ziua de duminică nu 
este stabilită ca zi de repaus. 

Ministerele, celelalte organe 
centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare vor sta
bili programe speciale pentru 
unitățile comerciale, de trans
porturi pubjice și alte asemenea 
unități, care să asigure servirea 
populației in zilele de 23, 30 șl 
31 decembrie.

Inevitabilă. Acesta este un tuchl 
bun, pinâ la urmă, un fenomen car® 
oglindește creșterea conștiinței poli
tice a tineretului, dezvoltarea gin- 
diril sale. Iată de ce trebuie făcui 
totul pentru a uni aceste forțe, dife
ritele organizații ale tineretului tn- 
tr-o direcție unică — aceea a luptei 
antiimperialiste, anticolonialiste, pen
tru pace și progres social.

Sint incă multe probleme de bo- 
luționat in viața omenirii contem
porane. Este necesar să se depună 
incă eforturi pentru a se asigura o 
pace reală in Vietnam. Sint, de ase
menea, necesare eforturi serioase 
pentru a se ajunge la o pace dreap
tă, trainică in Orientul Mijlociu, 
care să ducă la retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate, să 
asigure independența și suveranita
tea fiecărui stat. Este necesar să se 
adopte soluții corespunzătoare care 
să asigure poporului palestinean o 
dezvoltare liberă, in conformitate cu 
interesele și aspirațiile sale legitime. 
Există încă in lume popoare care 
luptă împotriva dominației colonia
le și trebuie să sprijinim activ a- 
ceastă luptă pentru scuturarea defi
nitivă a jugului colonial. Sint, 
de asemenea, de rezolvat o se
rie de probleme in Europa legat® 
de înfăptuirea securității pe conti
nent, de dezangajarea militară. S« 
cer soluționate probleme stringente 
legate de încetarea cursei înarmări
lor, pentru care se cheltuiesc anual 
peste 200 miliarde dolari. Toate 
acestea necesită o lup<ă susținută din 
partea tuturor popoarelor. In această 
direcție, tinăra generație trebui® 
să-și facă tot mai hotărit auzit gla
sul.

Nu se poate spune că există vreo 
problemă a vieții internaționale care 
să nu preocupe tineretul. Noi apre
ciem mult ceea ce face F.M.T.D. 
Am dori însă ca activitatea sa pen
tru unirea și creșterea rolului tine
retului in viața internațională sâ 
sporească și mai mult, deoarece 
avem convingerea că tineretul, ală
turi de celelalte forțe sociale anti
imperialiste, poate șl trebuie să joace 
un rol mai important în soluționarea 
problemelor cruciale ale lumii.

In zilele noastre nu mai este po
sibilă soluționarea nici unei proble
me fără participarea tuturor po
poarelor, așa cum, atit pe plan națio
nal, cit și internațional, nu este po
sibil să se asigure dezvoltarea pro
gresistă fără participarea activă a 
maselor populare, a tinerei gene
rații.

In acest spirit acționează și va 
acționa organizația de tineret din 
România, înfăptuind astfel politica 
partidului comunist, a guvernului 
nostru, politică de pace și colaborar® 
cu toate popoarele lumii.

Cu aceste sentimente, cu convin
gerea că sesiunea pe care ați avut-o 
la București va deschide noi căi 
spre întărirea eforturilor in vederea 
unirii tineretului pe plan Internațio
nal împotriva imperialismului, pen
tru o politică de pace și colaborare 
internațională, vă urez tuturor celor 
prezenți, organizațiilor și popoarelor 
dumneavoastră succese tot mai mari 
în dezvoltarea luptei antiimperialiste, 
pentru progres social în fiecare 
țară, pentru libertate, pace și cola
borare.

Multă sănătate și fericire tuturor !

RELATAREA PRIMIRII
PARTICIPĂRILOR

LA SESIUNEA
COMITETULUI

EXECUTIV AL F.M.T.D.
tN PAGINA A 11I-A
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KP0B1KE JMC" DE LA „UNIO" SfflM
Bfffl EWlffil DSCIPIKE1 CffilM

Sectiik și curtea Întreprinderii ..Unio” din Satu-Mare au in aceste 
z ' aspectul ur.or depozite do mașini și utilaje produse aici, dar pe 
r^re i: ta’- nu Ic poate livra beneficiarilor datorită lipsei unor piese 
ș; aparaiaje nesosito la timp de la diverși furnizor'.

— Valoarea produselor restante ce trebuiau livrate pină acum se 
ridica la circa GO milioane lei. ne informează tov. inginer Zoltan 

Tanczel, șeful biroului aprovizionare.

— Ce unități nu și-au onorat Dină acum contractele T

— Lista furnizorilor restanțlcrl este destul de lungă și ea nu a 
putut practic fi scurtată, in pofida intervențiilor energice Întreprinse 
de uzina noastră. Astfel, nu pot fi livrate 4 transportoare din lipsa... 
benzilor ce trebuiau primite de la întreprinderea dc articole tehnico 
din cauciuc Pitești, numeroase alte transportoare nu pot fi montate 
din lin^a orcanelor de asamblare produse dc întreprinderea de 
șuruburi din Bacău : sute de palane, zeci de poduri rulante 
și diferite transportoare, cărora nu le-au fost montate cablurile — 
pe ca’-e abia in ultima decadă a început să le livreze întreprinderea 
de cabluri și materiale elcclroizolante din București : aparatajul elec
tric, cu care trebuie dotate diverse utila ie contractate, nu a sosit incă 
d-- ia întreprinderea ..Electroaparataj11 București. întreprinderea de 
panouri electrice din Alexandria și întreprinderile dc motoare elec
trice din Pitești și București.

Reprezentanții unităților restanțiere răspund Ia 
semnalul adresat „Scînteii" :

ÎNTREPRINDEREA
DE MOTOARE ELECTRICE 

DIN CAPITALA

Dlspecerul-șef al Întreprinderii. 
Irig. Ion Lazaroniu, ne spune ;

— Cele citeva sute de moUxfre 
fi aparataj electric contractate de 
..Unto" Satu-Mare s-au livrat a- 
proape toate.

— Totuși mal sint restante I
— Intr-adevăr. Dar acestea vor 

R lichidate in această lună.
— Concret.
— Controlerii pentru locomotive

le dc 4 tone vor fi livrați pe data 
de 26 decembrie.

— Acești controler! trebuiau li
vrați incă din septembrie și octom
brie 1

— Da, dar necesită multe pre
lucrări in întreprindere...

— Celelalte restanțe cind vor fi 
lichidate ?

— Motorul AE 7.5 X750 pe 25 
decembrie — dacă primim pache
tele magnetice de la ..Electromotor1* 
Timișoara — și tot pină la această

dată vor fi livrate eșalonat alte 39 
de motoare AE de diferite tipuri. 
Pentru motoarele ASTU — 9 bucăți 
— carcasele sint in ciclul dc fabri
cație. ceea ce Înseamnă că in 
26—27 decembrie vor fi expediate 
Întreprinderii din Satu-Mare.

ÎNTREPRINDEREA
DE PUPITRE SI TABLOURI 

ELECTRICE DIN ALEXANDRIA

Inginerul-șcf al întreprinderii. 
Șerban Florea, precizează :

— Restanțele pentru „Unio" Satu- 
Mare nu sint cuprinse in contracte. 
Din cele 11 dulapuri și cele citeva 
cutii de comandă pe care ne-am 
angajat să le livrăm — deoarece 
condiționează punerea în funcțiune 
a unor obiective de investiții — 
doar o cutie de comandă a fost 
contractată pentru anul 1973.

— De ce ?
— C rerile sint de 3 ori mai mari 

decit capacitatea fabricii.
— Totuși, v-ați angajat să le li

vrați.

— Le vom livra in acest an, cu 
toate că documentația am primit-o 
tîrziu și piesele respective sint 
unicate.

— în ce stadiu de fabricație sint 
acestea ?

— Se află în secția de echipări 
electrice, dar lipsa unor repere de 
la „Electroaparataj" — limitatori 
cu rolă și butoane cu pipă prote
jată — ne împiedică să lo finali
zăm.

ÎNTREPRINDEREA 
DE ȘURUBURI DIN BACĂU

La telefon, Lngincrul-șef Gheor- 
ghe Chirilă:

— Restanțele pentru „Unio" Satu- 
Mare ? Vor fi lichidate.

— Cind ?
— Cit mai curind.
— Care este stadiul onorării 

contractelor pentru uzina sătmă- 
reană ?

— Din 65 de contracte pentru 
acest an, au fost onorate 40. Astăzi 
au plecat spre Satu-Mare șurubu
rile ce acoperă alte 5 contracte.

— Celelalte 20 de contracte ?
— Se lucrează intens și pentru 

onorarea acestora. Vor fi expediate 
pină la sfirșitul anului.

— Să facem o mică socoteală. 
Dacă pină acum, în 11 luni și ju
mătate. s-au onorat 45 de contrac
te, pot fi onorate 20 in două săp- 
tămini ?

— Am avut o serie de greutăți. 
Lipsă de capacități, de material. 
Dar acestea au fost înlăturat o 
acum. Cred că ne vom ține de cu- 
vint 1

ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTROAPARATAJ" 

DIN BUCUREȘTI

— Singura restanță față de uzina 
„Unio1* din Satu-Mare — ne spune 
tovarășul Aurel Ciplea, șeful ser
viciului desfacere de la ..Electro
aparataj" din București — repre
zentând 71 bucăți întrerupători au- 
tomați antigrizutoși a fost lichida
tă in urmă cu citeva zile. Mal 
mult chiar, am livrat in plus, la 
cererea beneficiarului, alte 70 de

bucăți. întlrzierea în livrare s-a 
datorat cererii făcute in luna no
iembrie do întreprinderea ,,Unlo“ 
din Satu-Mare de a modifica regla
jele la aparatele ce erau deja con
tractate dc la amoeraje mari de 10, 
15 și 25 amperl la 6 amperi, lucru 
acceptat de unitatea noastră. Dis
punem. de asemenea, de con
diții pentru a asigura livrarea 
integrală a întregii cantități de 
aparataj electric contractat pe tri
mestrul IV cu această întreprin
dere. cu 5 zile înainte de termenul 
final prevăzut.

— Dulapurile de comandă si pa
nourile electrice aflate în fabricație 
la Alexandria pentru ..Unio11 nu 
pot fi livrate din lipsa limitatorilor 
cu role și a butoanelor cu pipă 
protejată care se realizează în u- 
nltatea dumneavoastră.

— Curios 1 Acum abia aflu de 
acest lucru. Nimeni dc la Alexan
dria nu ne-a solicitat asemenea 
repere. Orlcind insă le putem li
vra. deoarece dispunem de canti
tăți suficiente în magazie.

ÎNTREPRINDEREA 
DE ARTICOLE TEHNICE 

DIN CAUCIUC — PITEȘTI

— La „Unio" din Satu-Mare 
este așteptată cu nerăbdare sosirea

a patru benzi transportoare produ
se dc întreprinderea dv. Care este 
situația acestei comenzi ?

— Nu știu ce s-a intimplat — ne 
spune Sleliana Cirstca. economist 
principal la serviciul desfacere al 
întreprinderii piieștene — dar do 
la noi întreaga cantitate dc benzi 
transportoare destinată întreprin
derii „Unio" a fost livrată in ur
mă cu mai bine dc două săptaminl 
și chiar in devans față de terme
nul prevăzut.

ÎNTREPRINDEREA
DE MOTOARE ELECTRICE — 

PITEȘTI

— Cit de curind vor primi cei de 
la „Unio1* din Satu-Mare motoa
rele contractate cu întreprinderea 
dv. ?

— Prin contractul nr. 5777 — ne 
spune Ion Opriș. șeful serviciului 
desfacere — unitatea noastră tre
buia să fabrice pentru „Unio" Satu- 
Mare 18 motoare de o construcție 
aparte. întrucit realizarea Izolației 
lor a impus o tehnologie deosebi
tă, livrarea acestora a fost mult 
întirziată. I’ină la sfirșitul anului 
ele vor ajunge la destinație. Tot in 
decursul acestei luni vor mat fi li
vrate alte 97 motoare electrice pre
văzute în contractul economic în
cheiat cu această unitate.

Deci. în general, unitățile vizate sc angajează să livreze produsele 
contractate pentru întreprinderea „Unio" din Satu-Maro pină la sfir
șitul anului. Totuși, citeva afirmații făcute in ancheta noastră denotă 
tendința de ocolire a adevărului. Astfel, in timp oe ..Unio" reclamă 
benzile din cauciuc pentru transportoare, producătorul — întreprin
derea dc articole tehnice din cauciuc din Pitești — afirmă că șl-a 
onorat toate contractele. La fel. întreprinderea de pupitre și tablouri 
electrice din Alexandria reclamă repere pe care... nu le-a cerut de la 
•..Electroaparataj". Cine are dreptate ? Nu răspunsul la această între
bare csle important acum. In aceste zile trebuie făcut totul ca ter
menele promise de unitățile restanțiere pentru a-și onora contractele 
fată de întreprinderea sătmăreană să fie respectate. în așa fel ca uti
lajele depozitate la ..Unio" să fie expediate beneficiarilor.

Sondaj efectuat de . Dan CONSTANTIN, Constantin 
DUMITRU și corespondenții „Scînteii"

AGENDA ECONOMICĂ
. .................................... .............»,,,.

PERSPECTIVĂ ’74

între indicatorii din planul pe anul 1974, productivitatea mun
cii, prin efectele sale pozitive asupra ridicării eficienței econo
mice, deține un loc deosebit dc Important. în anul viitor, față 
de 1973, conform sarcinilor de plan, in industria republicană 
productivitatea muncii va trebui să înregistreze o creștere de 
9,6 la sută.

Iată și un fapt care ne îndeamnă să fim foarte chibzuit! cu 
timpul de muncă. Fiecare minut din timpul de lucru al perso
nalului productiv din industrie echivalează cu o producție de 
3,3 milioane lei.

ÎN CAPITALĂ

PENTRU INFORMATICIENI

La centrul teritorial de calcul electronic din Suceava s-au 
organizat cursuri intensive de scurtă durată pentru pregătirea 
de tineri informaticleni : programatori și ajutori de analiști. In 
momentul de față se desfășoară cel de-al doilea curs de acest 
fel, la terminarea căruia alți 60 de programatori și analiști vor 
fi repartizați in cadrul oficiilor de calcul din întreprinderile ju
dețelor Suceava, Botoșani și Neamț.

Au fosS construite cămine 
muncitorești cu 11500 bcuri
Comitetul municipal București al 

P.C.R. a trimis Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu o tele
gramă prin care raportează că a fost 
îndeplinită sarcina trasată cu prile
jul vizitei secretarului general al 
partidului la întreprinderea mecani
că de utilaj chimic București de a 
realiza în Capitală cămine munci
torești cu 5 000 de locuri din beton 
celular autoclavizat.

In telegramă se arată că au fost 
construite, cu participarea nemijlo
cită a organelor și organizațiilor de 
partid din întreprinderi, 44 de cămi
ne confortabile care însumează 5 030 
locuri. Majoritatea acestora au fost

deja dotate cu mobilierul și cazar- 
mamentul necesar și date in folo
sință. Sint in stadiu avansat de fi
nisare încă 7 asemenea cămine cu 
880 locuri, care vor fi terminate pină 
la sfirșitul acestui an.

Adăugind și cele 5 565 locuri con
struite in cămine cu parter și pa
tru etaje, cu 565 locuri mai mult 
decit erau prevăzute in olanul de 
stat pe 1973, rezultă că numai in a- 
cest an in Capitală au fost construi
te cămine muncitorești cu aproape 
11 500 locuri.

Aceasta — se spune în telegramă 
— constituie încă o expresie a gri
jii conducerii partidului si statului 
nostru, a dumneavoastră personal,

AUTODOTARE

In cadrul întreprinderii bucureștene „Dîmbovița" au fost pu«e 
in funcțiune două noi Linii tehnologice realizate prin autodota
re. Este vorba de linia de înlocuitori de piele șl cea de fețe 
pentru încălțăminte, realizări care au permis economisirea a 
4 milioane lei din fondurile de investiții și vor contribui la 
obținerea unui spor anual de producție de aproximativ 600 000 
perechi de încălțăminte.

In cuvinlarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
adunarea populară din orașul Slobozia, eu prilejul 
„Zilei recoltei11, s-a subliniat că stă in puterea fie
cărui județ, a fiecare! cooperative și intreprinderi 
agricole dc stal să obțină recolte tot mai mari, fapt 
demonstrat de realizările județelor și unităților 
fruntașe. ..CHEMAREA PE CARE DORESC SA O 
ADRESEZ — spunea secretarul general al partidu
lui— DE AICI, DIN ClMPIA BĂRĂGANULUI, 
TUTUROR LUCRATORILOR DIN AGRICULTURA, 
INCEPIND CU CEI DIN IALOMIȚA. ESTE DE A 
FACE TOTUL CA ANUL 1974 SĂ FIE UN AN 
RECORD PENTRU PRODUCȚIA AGRICOLA, ÎN 
TOATE DOMENIILE".

Ziarul nostru iși propune să prezinte, la această 
rubrică, experiența dobindilă ia acest an de unită
țile fruntașe in creșterea producției agricole, astfel 
ca aceasta să fie larg cunoscută, să constituie un 
îndemn și pentru alte unități de a ajunge la rezul
tate asemănătoare in anul 1971. Astăzi, redăm ex
periența C.A.P. Comloșu-Mic, din județul Timiș, in 
creșterea producției de griu.

contribuit la sporirea re
coltei.

Soiurile folosite au fost 
Lovrin 10 și Libelula, asu
pra cărora, in cooperativă, 
s-au făcut minuțioase în
cercări. Rezultatele obținu
te la stațiunea experimen
tală Lovrin, unde a fost 
creat soiul cu același nu
me. înaltele calități pro
ductive constatate in cultu
rile comparative — rezis
tența deosebită la boli, bu
ruieni și dăunători — au 
fost confirmate in „cultu
ra mare", cum obișnuiește 
să se spună, realizindu-se 
o producție medie de 4 960 
kg la hectar. In ceea ce 
privește soiul Libelula 
timpuriu, analiza pe cei

tenție deosebită" a fost a- 
cordată incă de la pregă
tirea terenului. Condițiile 
meteorologice din toamna 
anului trecut, caracterizate 
prin ploi abundente, au de
terminat executarea lucră
rilor de arat in terenuri 
Futernic îmbibate cu apă, 
n unele cazuri, după plug 

brazdele erau sub formă 
de curele, lucru contraindi
cat in recomandările de 
specialitate. Nu se putea 
aștepta încetarea ploilor, 
deoarece timpul era înain
tat. Or, după cum s-a con
statat de-a lungul anilor, 
terenul arat cu minimum 
10 zile înainte de semănat 
are o influență favorabilă 
asupra dezvoltării ulterioa-

în acest an, cooperativa 
agricolă Comloșu-Mic. ju
dețul Timiș, a realizat o 
producție medie de 5 035 
kg griu la hectar, cea mai 
mare recoltă de griu din 
istoria unității, pentru ca
re a fost decorată cu ..Or
dinul Muncii" ci. I. Este 
pentru a treia oară conse
cutiv cind munca plină de 
dăruire a cooperatorilor 
din comună este încununată 
cu această înaltă distincție. 
Mulți sint Înclinați să spu
nă că producția mare obți
nută aci s-ar datora pă- 
mintului. Terenurile sint. 
Intr-adevăr, fertile, dar a- 
ceasta nu este suficient. 
Contează mult și tehnolo
giile de lucru care se apii- 
că pentru sporirea recoltei. 
Dar înainte de a ne rc.'.-ri 
la experiența acumulata 
aici, iată ce spun cifrele : 
In 1971 s-au realizat sub 
4 000 kg griu la hectar : in 
anul 1972 — 4 217 kg. pen
tru ca în acest an să se de
pășească „bariera" de 5 0G0 
kg — și aceasta pe terenuri 
neirigate.

Care este veriga din lan
țul tehnologiei care a asi
gurat obținerea acestei re
colte ? ,.De fapt nu este 
doar o singură verigă — 
ne spunea ing. Vasile Do- 
bre, președintele cooperati
vei. Rezultatele mereu mal 
bune se da tor esc. pe de o 
parte, extinderii mecaniză
rii și chimizării, cultivării 
de noi soiuri, cu producti
vitate superioară, execută
rii de lucrări hidroarrielio- 
rative. Dar. mai presus de 
orice, aceste rezultate au 
la bază efortul susținut, cu 
migală, răbdare și perseve
rență. depus de mecaniza- 
tori șl cooperatori in apli
carea cuceririlor agroteh
nicii moderne".

Bă ACRicamn
La C. A. F. Comloșu-Mic

GATE

Sint citeva elemente ca
re merită să fie evidenția
te. deoarece constituie 
„cheia" realizării produc
țiilor mari. încă din vara 
anului anterior s-a întoc
mit un program al culturii 
griului. in care au fost 
prevăzute toate măsurile 
menite câ asigure realiza
rea producției : planta pre
mergătoare. soiurile, norma 
de semănat. fertilizarea 
etc. S-au stabilit, in raport 
cu asolamentul unității, ca 
plante premergătoare, ci- 
nepa dc fuior și porumbul 
pe G0 la rută din supra
față. iar griu după griu — 
49 la sută. Este elementul 
cel mai important care a

trei ani. cind a fost culti
vat experimental in uni
tate. a demonstrat că are 
o slabă rezistență la înghe
țurile din primăvară. Exis
tă tendința, și din acest 
motiv, de a considera so
iurile timpurii mai puțin 
productive decit cele tar
dive. dar experiența locală 
a infirmat acest lucru, re
alizindu-se la soiul Libe
lula o recoltă medie de 
5 230 kg la hectar.

„Introducerea in cultură 
a soiurilor intensive — ne 
explica președintele coo
perativei — a imo’.icat c 
atenție deosebită in aplica
rea complexului agrotehnic 
adecvat". Șl această „a-

re a culturii, asupra vege
tației in general, prin di
minuarea substanțială a 
numărului de buruieni. A- 
ceastă ..odihnă" a pămin- 
tului. cum o numesc cei 
din partea locului, a permis 
și executarea in bune con
diții a grăpatului și nive- 
latului. pregătindu-se ire
proșabil terenul pentru In- 
samințări.

în timDul lnsămintării 
s-a urmărit respectarea ri
guroasă a densității, astfel 
ca să se asigure 600 boabe 
germinabile la metrul pă
trat. Norma la hectar a 
fost majorată de la 260 kg 
la 290 kg sămință numai a- 
tuncl cind epoca optimă a

fost depășită. Pe tarlaua dc 
30 hectare, insămințată mai 
tîrziu și cu densitate mai 
mare, s-au obținut cu 400 
kg mai puțin la hectar. A- 
ceasta a condus la conclu
zia că, in cazul soiurilor 
tardive, nu este bine să se 
exagereze cu norma de să
mință. Acolo unde au fost 
respectate intru totul con
dițiile de semănat, produc
ția realizată a fost de 
6 140 kg la hectar.

Evoluția culturii a fost 
urmărită continuu in toate 
fazele de vegetație și buna 
comportare a griului nu a 
obligat la intervenții. Ana
lizele chimice ale solului 
au indicat, in primăvară, o 
lipsă acută de azotați. ele
ment fertilizant de mare 
importanță. regulator al 
plafonului de producție. 
Procedindu-se la completa
rea deficitului, s-a îngră
șat suplimentar cu 200 kg 
azotat de amoniu la hec
tar.

Respectarea asolamentu- 
lui. executarea Ia timp a 
lucrărilor de pregătire a 
solului, asigurarea densi
tății optime au împiedicat 
înmulțirea buruienilor. Ca 
urmare. erbicidarea n-a 
mai fost necesară. Toată 
atenția a fost concentrată a- 
supra recoltării. Evaluarea 
făcută cu 3 săptămini îna
inte de maturitatea deplină 
reliefa, dintr-un calcul ma
tematic sumar, că produc
ția ce urma să fie recoltată 
este de peste 5 000 kg la 
hectar. în aceste condiții, 
s-a făcut o pregătire teh
nică minuțioasă a combine
lor pentru a ..rezista". Re
coltatul s-a făcut in 8 zile: 
întrucit prelungirea acestei 
lucrări ar fi dus la pierderi 
irecuperabile. s-au luat 
măsuri speciale pentru sti
mularea mecanizatorilor 
Prin terminarea recoltării 
înainte de ploile din ulti
ma decadă a lunii iulie 
s-au evitat pierderi de cel 
puțin 200—300 kg la hec
tar.

în final, se cuvine adău
gat un lucru : cele 1 300 
tone de griu de la Comio- 
su-Mic au fost realizate 
prin munca directă a 10 
oameni : 7 mecanizatori si 
3 cooperatori, la care se a- 
daugă aoortu) Inginerului, 
al altor cadre de conducere. 
Este o dovada nu numai a 
posibilităților de sporire a 
producției, ci și de crește
re a productivității muncii

Ștefan DORGOȘAN

pentru continua imbunătățire a con
dițiilor de muncă ale oamenilor 
muncii. Dorim să folosim acest pri
lej pentru a vă exprima. în numele 
organizațiilor de partid. U.T.C. și 
sindicat, al comitetelor oamenilor 
muncii din întreprinderi, al tuturor 
tinerilor care beneficiază de condi
țiile create, cele mai calde mulțu
miri și hotărirea neabătută de a ob
ține noi realizări in activitatea pro
ductivă. in dezvoltarea economică și 
socială a Capitalei, pentru înfăp
tuirea angajamentului pe care ni 
l-am asumat — îndeplinirea cinci
nalului in patru ani și jumătate.

La Fabrica de conserve
Riureni

Pregătiri pentru
producția

anului viitor
RM. VÎLCEA (Coresponden

tul „SclnteLi". Ion Stanclu). — 
Pentru colectivul de muncă de 
la Fabrica de conserve Riureni, 
noul an va debuta cu sarcini 
sporite. în acest scop, la ora 
actuală aici se fac intense pre
gătiri pentru ca prevederile de 
plan pe 1974 să poată fi înfăp
tuite ritmic. Odată cu rezolva
rea problemelor curente ale ac
tivității productive, cadrele teh
nice ale fabricii sint preocupa
te de revizuirea liniilor tehno
logice. in vederea reprofilării a- 
cestora pentru realizarea noilor 
sortimente.

De asemenea, urmează să 
mai fie puse in funcțiune încă 
două linii de fabricație, consti
tuite din utilaje executate prin 
autodotare. precum și două li
nii de imbuteliere. asigurln- 
clu-se astfel capacitățile de pro
ducție la nivelul sarcinilor vii
toare de olan.

— Vreau să precizez, ne rela
ta Inginerul Constantin Țam- 
brea. directorul fabricii, că 
noul an ne va găsi pregătiți din 
toate punctele de vedere. La 
ora actuală, de pildă. avem 
contractată întreaga producție 
oe 1974. Deci, nu vom intimpi- 
na nici un fel de greuf-Mi la 
desfacerea mărfurilor.

ECONOMII DE VALUTA

Prin folosirea unor amestecuri cu cauciucuri, plastLfianț! și 
lngredienți de fabricație românească, în locul celor procurați 
din import, la un număr de peste 200 rețete utilizate la fa
bricarea benzilor de transport, garniturilor presate și a mul
tor altor produse, colectivul Combinatului de articole tehnice 
din cauciuc-Pitești a economisit in acest an 6 milioane lei- 
valută.

NU, PODZOLUL NU E „RĂU"

Cooperatorii din Ucuriș, județul Bihor, nu realizau pe o bună 
suprafață de pămint mai mult de 1 000-1 500 kg porumb la hec
tar. în toamna anului 1972 au administrat pe aceste soluri pod- 
zolice circa 6 000 kg calcar și 30 000 kg gunoi de grajd la hec
tar. Rezultatul : in această toamnă, pe aceleași terenuri atit 
de puțin darnice înainte, producția medie a fost de 6 300 kg 
porumb la hectar. Inițiativa este deosebit de valoroasă dacă 
ținem seama de faptul că in țara noastră sint suprafețe Întin
se de soluri podzolice.

NOU IN ZIDĂRIE

In anul viitor se preconizea^ ca în structura materialelor 
ceramice de zidărie, blocurile ceramice ușoare — cu dimen
siuni de 10 ori mai mari decit cele ale unei cărămizi normale 
— să dețină o pondere de 80 la sută. Pe această cale timpul 
afectat lucrărilor de zidărie urmează să se reducă la jumătate. 
Pentru șantierele de construcții de locuințe. întreprinderile spe
cializate vor realiza, in cantități sporite, elemente spațiale de 
formatul unei camere, care vor fi livrate finisate, ceea ce va 
contribui la reducerea timpului de execuție a construcției cu 
40 la suta.

SPECIALIZATE IN REPARAȚII

Din acest an, reparațiile capitale ale tractoarelor și mașinilor 
agricole autopropulsate, care aparțin stațiunilor pentru meca
nizarea agriculturii, se vor efectua in fiecare județ numai în 
centre specializate. In județul Ilfov, de pildă, au fost organi
zate cinci astfel de centre. Obiectivele urmărite prin această 
măsură : reducerea consumului de piese de schimb, îmbunătă
țirea calității reparațiilor, utilizarea mal eficientă a mașinilor- 
unelte. Evident, vom consemna și rezultatele.

MOMENT STATISTIC
e întreprinderea de țevi 

din Roman va livra supli
mentar. pini la sfirșitul si
nului, 17 000 tone țn i din 
oțel fără sudură și :..fe ma
teriale iubulare in valoare 
de 80 milioane lei.

• La întreprinderea dc 
prelucrare a aluminiului din 
Slatina, nomenclatorul pro
ducției s-a extins, in 1973, cu 
incă 250 de noi repere și ti- 
podiniensluni.

e Lucrătorii Întreprinde
rilor agricole dc stat din ju
dețul Alba au administrat 
îngrășăminte chimice pe 
2 200 ha terenuri, care vor 
fi insămințate in primăvară. 
Totodată, au transportat în 
cimp 8 000 tone îngrășăminte 
naturale peste cantitățile 
prevăzute.

• Anul acesta în județul 
Mureș au fost efectuate lu
crări de îmbunătățiri fun
ciare pe 8 500 ha. Din a- 
ceastă suprafață, lucrările 
pentru desecări $i combate
rea excesului de umidlialo 
cuprind 6 500 ha.

• Pentru 1974, In unită
țile din cadrul Centralei in
dustriale dc fire și iibre chi
mice din Săvineștl au fost 
specializați peste 5 100 mun
citori, maiștri, tehnicieni și 
ingineri. Iar alți 2 000 sint 
in pregătire.

• La secția faianțate din 
cadrul întreprinderii de pro
duse din ceramică fină pen
tru construcții din Cluj, pa
rametrii proiectați au tost 
realizați cu 6 luni tnai de
vreme.

Rubrica realizata de Iile ȘTEFAN, Ion 
TEODOR și corespondenții „Scînteii"
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(Urmare din pag. I)
L 19.00 sosesc tovarășii 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
C eaușcscu, împreună cu tovarășul ten 
Gheorghe Maurer șl tovarășa Eicna 
Maun r. cu tovarășul Emil Bodnaraș. 
eV in,iyiPinare nu venit tovarășii 
Gheorghe Cioara, membru al Comi- 
l-. J u' LxeculiY C.C. al P.C.R., 
I1'irn*5ccrt ,-3r o’ Comitetului munici
pal București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei. Dumitru Popescu, 
membru n' Comitetului Executiv, se- 

C al P C.R., președintele 
Cnnri’lului Culturii șl Educației So- 
c aliste, Radu Bellgan, artist al po- 
p.teului directorul Teatrului Național, 
prof arh. Horia Maieu, șeful proiec
tului noului lăcaș al teatrului, Chirii 
F-conoinu, actor, secretarul organiza- 
țici de partid din această in-tltuțle.

Sute d> ce’filenl aflați pe platoul 
cin fa n impunătoarei clădiri îșl ma- 
m! -tâ bucuria de a-1 avea In m-J- 

, ?r. p? -'^ri'larul general al 
p.-r-idului, RClamlnd și ovaționind.

Tineri și tinere inmîncazâ buche
te de flori • - ■
Ceaușescu 
Ceausescu.

In marele hol de la parlor, pardo
sit cu marmură albă de Rușchița, îm- 

cu largi tapiserii, semnate 
teuți artiști plastici, străjuit

realizate 
avut loc

- - ■ ---'-1 (,<1111lrt-
pariid din această in-tltuțle. 
d’ ce* Steni a fia ți pe platoul

tovarâșului Nicolae 
|i tovarășei Elena
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turile in bronz ale 
teatrului românesc, opere 
de remarcabili sculptori, n 
fe<ivitat-ea inaugurală.

în num-'le actorilor, regizorilor, 
scenograf lor, al întregului colectiv 
al Teatrului Național, arttelul po
porului Radu Beligan. exprimînd 
simiamtntcle de profundă dragoste 
și recunoștință imDărtășIte în ac^st 
moment de covirsifoare importanță 
p-ntru instituția lor. pentru mișca
rea culturală a țării, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Cu o emoție greu de cuprins in 

cuvinte, cu o emoție La care se a- 
daugâ parcă și aceea a lungului șir 
de înaintași care au visai La aceas
tă clipă, ne exprimăm imensa bucu- 
r.e pentru prezența dumneavoastră 
la această solemnitate 
bâtorim un eveniment 
rabilă însemnătate in 
ni românești

Vâ mulțumim pentru____ _
Vâ mulțumim pentru acest edifi

ciu — impresionantă ctitorie, care, 
prin proporțiile. prin dimensiunea, 
prin strălucirea sa, n-are seamăn nu 
numai in trecutul scenei romanești, 
dar și al întregii noastre construcții 
destinate să adăpostească manifes
tările artei.

Vă mulțumim pentru această mo
numentală clădire in care vedem 
mărturia marelui și rodnicului in- 
t res pe care Partidul Comunist 
Român il poartă deopotrivă bună- 
s arii poporului și setei lui de fru
mos.

Vâ mulțumim, laolaltă cu toți oa
menii de artă, cu întregul 
pentru această măre * 
cativâ înfăptuiri 
iască satisfacții

x?ai in care sar
de o memo- 
viața cultu-
inalta cinste.

jxjpor, 
sațâ și semnifi

că înfăptuire, chemată să dăru- 
ă satisfacții minții și sufletului, 

intensificindu-le respirația și lărgin- 
du-le orizontul.

Vă mulțumim---- ,----- ... pentru această 
grandioasă operă, hărăzită să rămi- 
r.â peste vremuri expresia a ceea 
ce reprezintă în conștiința noastră 
socialismul, orânduire a luminii, a 
cunoașterii, a împlinirii celor mai 
înalte dintre aspirațiile spiritului 
uman.

Pășind în clădirea menită să fie 
sediul pasionantelor confruntări 
dintre viață, gindire, emoție, noi 
știm foarte b ne că există o strin- 
sâ legătură intre timpul cind ea s-a 
înălțat și timpul cind in fruntea 
partidului și a țării vă aflați dum
neavoastră. tovarășe Ceaușescu, dă
ruit arhitect al civilizației materiale 
a orinduirii noastre și, in aceeași 
măsură, inspirat arhitect al valori
lor ei spirituale.

în ceasul solemn al inaugurării 
acestui lăcaș, artiștii Teatrului Na- 
; onal, toți slujitorii teatrului româ
nesc, resimțind ca o îndatorire de a 
face pe viitor mai mult pentru so- 
rietatea noastră, care a împlinit vi
sul dreptății sociale și al indepen
dentei naționale, se angajează să nu 
precupețească nici un elbrt pentru 
a cinsti așa cum se cuvine implini- 

irile și idealurile 
■ căror strălucit 

d umn ea voastră, 
Ceaușescu.

Ne vom strădui ca tot ce este 
înălțător și puternic, de preț și fru
mos in acești ani de luptă, de zi- 
' re și dc realizări să se oglindeș
te in piesele și spectacolele infăți-

socialismului, al 
exponent sinteți 
Iubite tovarășe

Ne vom strădui ca pe scenele 
noastre să vibreze Insuflețitor ideile 
apte sâ întărească și să sporească 
potențialul dc- gindire și sensibilita
te. convingerile socialiste ale mare- 
1 :: public. Ne vom strădui sâ facem 

teatru o formă de participare 
dinamică La procesul de desăvirșire 
a prezentului, implicindu-1 in bătă
lia pentru progres, in toate bătăliile 
care imping înainte viața și arta. 
Ne vom strădui să facem din crca- 
țt.le noastre o cale de activizare a

din

Cind scriu aceste rinduri au 
trecut puține minute de La în
cheierea, intr-o atmosferă de 
patriotic entuziasm, a spcctaco- 
luiui inaugural susținut cai stră
lucire de trupa Naționalului in 
noua și impunătoarea clădire 
din mima Capitalei. Din nenu
măratele momente pe care le-a 
trăit te-atrul românesc de-a lun- 
gul deceniilor, cel mai recent 
dintre ele este cu îndreptățire 
dr-mn de memoria vremurilor.

Toți cetățenii Capitalei, ca și 
ai țării, de altfel, au primit cu 
bucurie, cu am in urmă, vestea 
deschiderii șantierului Teatrului 

. r.al. văzind in acesta nu 
numai un șantier al construcției, 
ci ș: un șantier a] spiritului. Lo
vit greu, tragic de război, era 
firesc ca vc-chiul Teatru Natio
nal să-și afle, in zilele noastre, 
șl o remarcabilă replică arhi
tectonică prin care, concret și 
simbolic deopotrivă, să se aducă 
mărturie asupra prețuirii pline 
de noblețe ce se conferă artei 
intr-o țară in care poporul a de
venit stăpin pe destinele sale.

Citim și azi cu aceeași sacră 
emoție că, prin veacuri, dirigui
tori luminați și-au legat, potrivit 
vremii or, numele de ctitorii ce 
fac faima talentului și vocației 
creatoare ale poporului nostru, 
încercăm sâ ne imaginăm emo- 
ția străbunilor noștri cind. pe 
plaiurile țării, se înălțau super
be edificii in piatră ?i culoare, 
„dind samă" despre credința in 
permanența noastră. ctespre 
conștiința necesității înălțării 
unor semne durabile pentru vii
torime. Fiindcă ce altceva sint 
monumentele arhitectonice ce

Semnind In Cartea de onoare

conștilnțdor, Impulsionind neîncetat 
faptele prin care ea se legitimează 
și se împlinește.

în acest teatru va arde statornic 
făclia nobleței omenești, a frumo
sului.

E un logămint pe care noi. artiș
tii, ostași credincioși ai partidului, 
il facem in fața dumneavoastră și 
vă rog să vedeți in el cel mai de
votat răspuns pentru darul primit 
și semnul nedezmințitei noastre an
gajări in viața și acțiunile Români
ei de astăzi. A acelei Românii, 
care, datorită muncii eroice a po
porului. datorită politicii magistrale 
desfășurate de secretarul general al 
partidului, patriot înflăcărat, neabă
tut militant al ideilor internaționa
lismului socialist, exponent al năzu
ințelor supreme ale oamenilor îna
intați de pretutindeni, și-a cîștigat 
un prestigiu deosebit In lumea în
treagă.

Și vă asigurăm că nu există pen
tru noi o dorință mai aprinsă decit 
aceea de a fi mesagerii dorinței 
României de a se impune prin con- 
strucție, prin demnitate, prin valori 
propulsind comandamentele păcii, 
din perspectiva realistă a interde
pendenței crescinde a contempora
neității și _a destinului planetar al 
lumii de astăzi.

Elevi ai vieții șl elevi al propriei 
noastre gindiri. noi știm că intr-o 
epocă in care împrejurările dovedesc 
unitatea de țeluri spre o lume mai 
dreaptă, mai bună, a marii familii 
a umanității, spre o lume a păcii, a 
progresului și civilizației, misiunea 
ariei noastre e de <n tălmăci, in for
me proprii de seducție și originali
tate. imperativele conlucrării pentru 
triumful umanului in om și in lume.

Ora gravă și emoționantă a des
chiderii noului Teatru Național, oră 
care-și va purta mereu .ecoul in du
rata vieții spirituale a poporului ro
mân, așazâ pe umerii noștri o înal
tă responsabilitate, iar noi. oamenii 
de artă, o asociem indisolubil de 
numele dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ctitor al României mo
derne. al culturii socialiste.

Așa cum marile lăcașuri de lumi
nă din trecutul nostru au fost legate 
de numele lui Ștefan, lui Brinco- 
veanu, lui Alexandru Ioan Cuza, tot 
astfel «această minunată construcție 
in care va arde flacăra talentului, 
pasiunii și credinlei comuniste va 
rămine de-a pururi legată de nume
le dumneavoastră, mare om de stat 
al istoriei contemporane si fiul cel 

'git al Donorului român.
atmosferă entuziastă, în

suflețită, ia cuvintul tovarășul
Nicoica Ceaușescu.
Cuvintarea secretarului general al 

partidului găsește un larg ecou 
rindul participanților. ea fiind subli
niată in repetate rinduri de vii a- 
plauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu taie 
panglica inaugurală, dună care no
tează in Cartea de onoare a Teatru
lui Național :

„La inaugurarea noului lăcaș al 
Teatrului Național din București ii 
felicit in modul cel mai călduros pe 
arhitecți și constructori, pe munci
tori. ingineri și specialiști care, prin 
strădania lor, au înălțat acest mo
dern edificiu de cultură al României 
socialiste — expresie a grijii socie
tății noas're pentru îmbogățirea 
continuă a vieții spirituale a po
porului.

Deschiderea porț'tor acestui vast 
complex teatral — eveniment istoric 
în existența Naționalului bucu-

in

reșlean, ca șl în întreaga activitate 
artistică românească — va constitui, 
fără îndoiala, un moment de răscru
ce pentru colectivii! primei scene 
dramatice a țării. Actorii, regizorii, 
dramaturgii, întregul personal ar
tistic vor simți, in mod neîndoios, de 
datoria lor să realizeze spectacole .și 
mai mărețe, pe măsura condițiilor 
create do societatea socialistă, să a- 
ducă o contribuție mult sporită la 
lărgirea orizontului de cultură al 
poporului, la formarea conștiinței o- 
mului nou, Ia îmbogățirea tezauru
lui artei noastre socialiste.

Urez colectivului Teatrului Na
țional din București noi șj mari 
succese in nobilul efort dc ridicare 
a artei românești pc (repte superi
oare, răspunzind astfel, cit mai de
plin setei de frumos a poporului 
român, exigențelor măreței epoci de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate po pămintuJ 
României".

Pe prima filă a Cărții de onoare 
iși pun semnătura tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ;1 .. .. 1... ZI.....
Ceaușescu. tovarășul Ion Gheorghe 
Matfrer și ’ T’___ ____
tovarășul Emil Bodnaraș. —

...Simbolică și semnificativă co
incidentă. Tot la sfirși<ul lunii d - 
cembrie. acum 121 de ani. se inau
gura. la București, clădirea Teatru
lui Național. După cum se știe, e- 
dificiul a fost distrus, în 1944. de 
bombardamentek? hitleristc. Recon
strucția sa — atit de dorită de toți 
slujitorii scenei, de toți oamenii de 
artă și cultură, de întregul popor — 
a devenit astăzi o realitate vie. In 
acest lăcaș de cultură, durat prin 
grija partidului și statului, iși va 
desfășura de acum înainte activita
tea Naționalul bucuroși -an. ale că
rui fapte de cultură trăiesc mereu 
in amintirea timpului și a istoriei, 
in sufletul națiunii. De-a lungul a 
peste 120 de ani. el a rămas cre
dincios nobilei sale meniri de tri
bună activă a gindurilor si a sen
timentelor înălțătoare, particioind cu 
toate foițele si cu Dreștigiul său la 
lupta dirză. înflăcărată a poporului 
român pentru apărarea ființei na
ționale. pentru unitate, independen
tă si emancipare socială, pentru so
cialism. Aceste înaintate tradiții au 
fost preluate, amplificate si ridica
te pe noi trepte in anii construcției 
socialiste, au rodit in înfăptuiri ar
tistice de seamă. Naționalul bucureș- 
tean este un teatru militant, politic, 
legat strins dc destinele țării, el con
tribuind, pe calea artei, la opera de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate in patria noastră. 
Este o școală vie de educație patrio
tică, de promovare a valorilor dra
matice originale și universale, de cul
tivare și de răspindire a frumosului 
artistic.

După festivitatea inaugurală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat sint invitați în 
marca sală a teatrului.

Spectatorii salută cu vii aplauze 
apariția in loja oficială a conducăto
rilor de partid și de stat.

Se aude gongul și cortinele se ri
dică. începe cel dinții spectacol din 
prima stagiune a Teatrului Național 
in noua casă. El reunește fragmente 
dintr-o piesă clasică și una contem
porană, ambele lucrări evocînd eve
nimente de seamă din istoria țării.

Sint prezentate, in deschidere, ac
tele trei și patru din „Apus de 
soare", omagiu adus unuia dintre cti-

și tovarășa Elena
tovarășa Elena Maurer.

torii teatrului românesc Barbu
Ștefănescu Delavrancea. Pe scenă 
reînvie o pagină din trecutul glorios 
de luptă al poporului nostru, chipul 
viteazului domn al Moldovei, Ștefan 
cel Mare, interpretat cu noblețe de 
artistul poporului ~ "
reanu. Alături de 
aflat in al optulea 
care iși exprima 
prezent la acest _____ ____ ,
și-au dat concursul alți interpreți de 
valoare, ce au adus strălucire tea
trului românesc — Alexandru Giu- 
garu, Ion Finteștcanu, Elvira „„ 
deanu, Nioolae Brancomir, Geo Bar
tea, Mihai Fotino, Marcel Enescu, 
Ilinca Tomoroveanu, Fiorin Piersic, 
precum și artiști talentați din gene
rațiile mai tinere. Regia este sem
nată de Marietta Sadova, care, așa 
cum mărturisea, a căutat să reali
zeze, împreună cu pictorul sceno
graf Mihai Tofan, un spectacol pe 
măsura acestei ca.podopere a litera
turii dramatice românești și a eve
nimentului luminos din viața teatru
lui.

Pe scenă are loc finalul de intens 
dramatism al piesei lui Delavran
cea.

Mesajul do un înflăcărat patriotism 
al marelui domnitor, care a pus mai 
presus de orice dragostea de neam, 
a fost purtat mai departe, in timp, 
de cei mai buni fii a> țârii. După 
secole de dirze și neînfricate lupte, 
masele populare, conduse de partidul 
comunist, au înfăptuit cele mai înalte 
aspirații ale înaintașilor, ale națiunii 
noastre, pe calea deschisă de istori
cul 23 August 1944. .Momentul cru
cial al insurecției naționale antifas
ciste armate i-a inspirat dramatur
gului Aurel Baranga epopeea drama
tică „Simfonia patetica", ale cărei 
fragmente au constituit partea a 
doua a spectacolului inaugural. Sînt 
redate fapte de acum trei decenii 
petrecute intr-un oraș de provincie, 
aflat chiar pe linia frontului, unde 
întreaga putere a comuniștilor se 
mobilizează împotriva dictaturii an- 
tonesciene, a armatelor Germaniei 
naziste. Aceste fapte de eroism se 
integrau in lupta întregului nostru 
popor, hotărât de a-și clădi, sub 
conducerea partidului 
nist, în libertate și 
viață nouă, in acord 
sale de veacuri.

La reușita acestei evocări, în regia 
autorului, și-au dat concursul cu- 
noscuții actori Radu Beligan, Marcela 
Rusu, Irina Răchițear.u. Forry Et- 
terle. Marcel Anghelescu. Toma Ca- 
ragiu. Draga Olteanu, Constantin 
Bârbulescu. George Motol și mulți 
alții.

în semn de prețuire, actorilor, tu
turor realizatorilor spectacolului le 
este oferit un coș cu flori din partea 
conducerii de partid și de stat.

Pe scenă și in sală domnește o 
atmosferă entuziastă. Toți cei pre
zenți iși exprimă cu însuflețire dra
gostea față de partid și secretarul 
său general, față de patria socialistă. 
Ei iși manifestă, totodată, recunoș
tința fierbinte pentru sprijinul acor
dat de partid și de stat in realizarea 
noului ășezămint cultural.

Cu prilejul acestui memorabil e- 
veniment de cultură, slujitorii Tea
trului Național din București, ai tu
turor scenelor țării se angajează 
să-și pună întregul talent, întreaga 
putere de creație, in slujba poporului 
și a patriei, a progresului artei ro
mânești. a edificării societății socia
liste.

George Calbo- 
venerabilul actor, 
deceniu de viață, 
bucuria de a fi 
spectacol festiv.

Go-

clădi. 
nostru comu- 
demnitate, o 
cu năzuințele

(Agcrpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe participanții• • Ia sesiunea

Comitetului Executiv al
înalta

pe care . . ____ _____
acordă activității tinerei generații 
puse in slujba cauzei nobile a pă
cii, libertății și progresului social, 
cooperării, Înțelegerii șl prieteniei 
intre popoare și-au găsit o nouă șl 
pregnantă expre ic in întâlnirea pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist liomăn, președintele Consi
liului de Stal al Republicii Socia
liste România, a avut-o, joi Ia a- 
mlază, cu pârtieipanț.îi la sesiunea 
Comitetului Executiv al Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat și 
reuniunea anuală a Prezidiului Co
mitetului Internațional al Mișcării 
de Copii și Adolescenți (C.T.M.E.A.), 
caro au loc În aceste zile la Bucu
rești.

La primire au participat tovară
șii Emil Bodnaraș. Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Miron Constantinescu, pre
cum și Ion Traian Ștefănescu,’prim- 
secrctar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului. Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al Consi
liului Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de stat 
au fost salutați cu vii și îndelungi 
aplauze la sosirea lor, in mijlocul 
delegațiilor tinerel generații de pre
tutindeni, de reprezentanții Federa
ției Mondiale a Tineretului Demo
crat, Uniunii Internaționale a Stu
denților, ai Comitetului Internațio
nal al Mișcărilor de Copil și Ado
lescenți, precum șl ai organizațiilor 
de tineret din Africa de Sud. An
glia, Argentina, Brazilia, Bulgaria, 
Burundi, Cipru, Costa Rica, Cam- 
bodgia, Cehoslovacia, Chile. Colum
bia. R.P. Congo, R.P.D. Coreeană, 
Cuba, Danemarca, Republica Domi
nicană, Ecuador, R.A. Egipt, Finlan
da, Franța, R.D. Germană, R.F. Ger
mania, Grecia, Guatemala, Guyana, 
Irak, Italia, Japonia, Mexic, R.P. 
Mongolă, ai Uniunii Generale a Stu
denților Palestineni. din Peru, Po
lonia, România, Senegal, Srl Lanka, 
Sierra Leone, Siria, Somalia. S.U.A., 
Sudan, Ungaria, U.R.S.S., Uruguay, 
Venezuela, R.D. Vietnam și Repu
blica Vietnamului de Sud.

Reprezentanții F.M.T.D., al organi
zațiilor de tineret și-au exprimat 
deosebita satisfacție de a se intilnl 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-au 
adresat calde mulțumiri pentru aten
ția pe care România socialistă, 
personal conducătorul ei, o acordă 
tineretului, rolului său in societatea 
contemporană.

în numele participanților la sesiu
nea Comitetului Executiv al F.M.T.D., 
Alain Thcrousc, secretar general al 
F.M.T.D., a exprimat președintelui 
Njcolae Ceaușescu sentimentele de 
profundă gratitudine pentru onoarea 
de a fi fost primiți de șeful statului 
român.

In decursul acestor patru zile — 
a spus in continuare vorbitorul — 
am avut ample dezbateri axate pe 
marile probleme ale epocii noastre, 
ale luptei tineretului din lumea În
treagă. După rapoarte, mal mult de 
50 de oratori au intervenit pentru a 
expune aprecierile lor asupra bilan
țului nostru și învățămintelor ce se 
impun, asupra perspectivelor anului 
viitor.

în acest context de referiri

ri proci ere, rolul important 
partidul și statul nostru le 

tinerei generații

F. M. T. D.

au înaintat prin vreme către noi 
dacă nu solemne și nepieritoa
re mesaje destinate viitorului ?

Un asemenea masaj al zilei de 
azi către cea de miine. de mul
tiple semnificații, a fost lansat, 
ieri, prin inaugurarea noului 
Teatru Național. Mesaj cu atit 
mai pilduitor, cu cit festivitățile 
inaugurale au fost onorate de 
prezența îndelung aplaudată a

cu Văcârescu, prilejuit de înce
puturile teatrului național : 
„V-am dat teatru, vi-1 păziți !“ / 
Ca un lăcaș de muze / Cu el 
curind veți fi vestiți / Prin 
vești departe duse". Un testa- 
ment-mesaj. căruia teatrul ro
mânesc de astfel ii răspunde cu 
demnitatea unui memorabil 
drum străbătut de-a lungul de
ceniilor.

NOBILUL MESAJ
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul genera! al partidului, 
conducătorul stilului nostru. 
Cuvintele de profundă rezonan
ță rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îndemnurile adresa
te slujitorilor teatrului, conti- 
nuînd firesc alte vibrante che
mări destinate creatorilor de 
frumos, au confirmat încă o dată 
prețuirea de care se bucură in 
România socialistă cultura și 
arta, continuitatea de esență 
aflată la temelia creației noas
tre contemporane. Noblețea și 
perspectiva de durată ale ideilor 
formulate la inaugurarea noului 
Teatru Național sint demne de 
tradiția prestigioasă, progresistă 
a culturii românești.

Ne-am amintit. urmărind 
festivitatea inaugurală, de acel 
nepieritor testament al Iul Ian-

Un mesaj care și-a aflat un 
emoționant răspuns in străluci
tele fragmente din epopeea lui 
Delav:ancea, „Apus de soare", 
prin care s-a înălțat voievodal 
un patetic monument din cuvin
te uneia dintre marile persona- 
lități alk; istoriei noastre din 
toate vremurile, lui Stefan ce] 
Mare, purtătorul unei nestemate 
iubiri de țară ce va veșnici cit 
vor veșnici Carpații și poporul 
din jurul lor.

Un mesaj care și-a aflat un 
emoționant răspuns in frag
mentele din piesa dramaturgului 
Aurel Baranga. „Simfonia pate
tică". evocarea cuprinzătoare, vic- 
a unor momente de amplii 
semnificație istorică și politică 
din anii de avint revoluționar 
ai țării.

Cu strălucire și dăruire acto-

rii Naționalului au dat viață 
personajelor celor două piese, au 
adus in lumina rampei, încă 
o dată, semnele talentului lor, 
determinindu-ne să evocăm, 
pentru riguroasa lor adecvare, 
cuvintele marelui nostru 
nescu : „dacă repertoriul 
sufletul unui teatru, actorii sint 
corpul Iui, sint materia in care 
se întrupează repertoriul".

...Cortina vastei scene s-a ri
dicat de nenumărate ori la sfâr
șitul acestui moment isloric 
pentru istoria teatrului nostru. 
Cei prezenți, public și actori, au 
făcut o puternică manifestație 
de stimă și prețuire secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, expri- 
mindu-și înalta satisfacție pen
tru prezența sa la acest eveni
ment de seamă al vieții noaste» 
culturale, pentru că in vastul 
proces de edificare a țării aria 
și cultura iși află un loc dis
tinct.

Neîndoios, nobilul mesaj al a- 
cestei memorabile zile din viața 
teatrului românesc va traversa 
timpul, indemnind la înălțarea 
permanentă a artei scenice, na
ționale, la „sporirea veștilor" 
despre izbinzile teatrului nostru 

Oglinzi vii, cu fața spre popor, 
teatrele noastre — intre care 
Naționalul, ca primă scenă, are 
îndatoriri deosebite — au a lu
mina mereu mai strălucitor, a-și 
îndeplini mereu mai bine inalta 
lor misiuhe.

Ziua de iert s-a dovedit a fi. 
in acest sens, prin manifestările 
sale impresionante un solemn 
legămint.

Nicolae DRAGOȘ

. -------- — _____ la
S problematica sesiunii, secretarul ge- 
I neral al F.M.T.D. a relevat că dezba- 
I terile au reflectat cu pregnanță fap- 
I tul că in centrul acțiunilor desfășurate 
j de tineret se afilă lupta pentru pace, 
| pentru independență națională, pro- 
| greș și democrație, câ tinerii se gă- 
I sase uniți în aceeași luptă împotriva 
! imperialismului, a colonialismului și 
| neocolonialismului. Pornind de la bi- 
j lanțul aciuai, am examinat perspecti

vele de viitor ; în centrul activității 
noastre plasăm pregătirea și ține
rea celei de-a 9-a reuniuni a noas
tre, convocate pentru toamna lui 
1971 la Sofia.

Doresc să spun că ansamblul de
legațiilor și-au manifestat interesul 
pentru tinerea acestei reuniuni a 
Comitetului Executiv In România. 
Țoale condițiile ne-au fost oferite 
pentru buna desfășurare a lucrărilor 
noastre și aș dori, in această privin
ță, sâ vă mulțumesc, atit dumnea
voastră. personal, cit și poporului 
român, tinerelului dumneavoastră, 
partidului, organizației U.T.C. încă o 
dată vâ mulțumesc foarte mult.

A luat aooi cuvintul Huynh Tuan, 
| membru al Comitetului Central 

Federației Tineretului pentru 
1 beraro din Vietnamul de sud.

Delegația noastră Iși exprimă en
tuziasmul pentru cinstea de a fi pre
zenți la aceasiâ inlilnire cu tova
rășul președinte Nicolae Ceaușescu și 
vă rog să ne îngăduiți să vă transmi
tem salutul cal mai călduros din 
partea tineretului întregului Viet
nam.

în pofida distanțelor ce despart ță
rile noastre, bunele sentimente care 
leagă lineretul nostru. poporul 
român și poporul vietnamez se dez
voltă continuu. Sub conducerea par
tidului. a guvernului Repubiicii So
cialiste România, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, tineretul și po
porul român ne-au acordat în perma
nență un prețios sprijin. Ne folosim 
de această ocazie pentru a vă pre- 
z-.mt i. sii-nate tovarășe Ceaușescu. 
tuturor conducătorilor partidului și 
guvernului Republicii Socialiste 
România mulțumirile cele mai pro
funde și cele mal sincere din partea 
tineretului și întregului popor viet
namez.

In continuarea alocuțiunii sale, 
Huynh Tuan s-a referit la lupta po
porului, a tineretului din Vietnamul 
de sud pentru aplicarea strictă a 
acordurilor de la Paris, Împotriva 
neocolonialismului, pentru înfăptui
rea aspirațiilor sale naționale, de 
pace, libertate și progres social. Noi 
sintem convinși — a spus vorbito
rul — că in noua etapă a luptei 
noastre pentru pace in Vietnam, in 
Indochina, in sud-estul Asiei, in ge
neral, România, tineretul șl Între
gul popor român, in frunte cu mult 
stimatul său președinte Nicolae 
Ceaușescu, vor continua să ne spri
jine.

Urăm tineretului, poporului român 
să înfăptuiască Înainte de termen 
planul de dezvoltare a economiei na
ționale.

Fie ca prietenia șl solidaritatea de 
luptă Intre tineretul romftn și vietna
mez să fie veșnice I

Urăm multă sănătate prea stimatu
lui tovarăș Nicolae Ceaușescu, multă 
sănătate tuturor tovarășilor din con

aJ 
Eli-

ducerea partidului șl țârii surori — 
Republica Socialistă România.

în numele delegației tineretului 
egiptean, AII F.ciln Hill?.), șef de sec
ție la Uniunea Socialistă Arabă a 
Tineretului, a spus :

Doresc «â exprim mulțumirile 
noastre pentru contribuția Uniunii 
Tineretului Comunist din România la 
pregătirea șl desfășurarea lucrărilor 
Comitetului Executiv al F.M.T.D., 
satisfacția și aprecierea noastră pen
tru Intervențiile reprezentanților 
români in cadrul sesiunii de .solida
ritate cu lupta popoarelor arabe.

Poziția noastră cu privire la Orien
tul Mijlociu este foarte clară. Va 
exista pace in această regiune numai 
atunci cind Israelul iși va retrage 
trupule din teritoriile ocupate in 19C7, 
iar poporului palestinean i se va asi
gura dreptul legitim la autodetermi
nare. Poziția noastră are o profun
dă motivație antiimperialistă, rezidă 
in însăși ideea luptei de eliberare 
nâțională.

Dorim să exprimăm mulțumirile 
și gratitudinea noastră pentru atitu
dinea adoptată pină acum do 
F.M.T.D. și să ne angajăm cu fer
mitate de a contribui cu toată pu
terea noastră La activitățile sale vii
toare.

După ce «-a referit la sprijinul pe 
caro poporul, tineretul român 11 a- 
cordă luptei pentru instaurarea pă
cii in Orientul Mijlociu, vorbitorul 
a spus : Apreciem prilejul ce ni so 
oferă de a avea contacte cu tinere
tul român, cu Uniunea Tineretului 
Comunist și credem că aceasta va 
contribui și mai mult la cimentarea 
prieteniei și solidarității între po
poarele egiptean și român, între tine
retul lor.

Vă dorim dumneavoastră, tovarășa 
președinte, viață lungă și activitate 
fructuoasă, spre binele și progresul 
tineretului, al Întregului popor ro
mân. Vă urâm dumneavoastră și 
poporului român mult succes.

La rindul său, Atănas Dimitrov, 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist Dimi- 
trovist, a exprimat șefului statului 
român profunda gratitudine pentru 
atenția deosebită pe care a aoor- 
dat-o participanților la sesiunea Co
mitetului Executiv al F.M.T.D.

Reprezentanții tinerelului din lu
mea întreagă — a relevat el — și-au 
dat intilnlre la București, frumoasa 
dumneavoastră capitală, pentru zile
le in care s-a desfășurat sesiunea 
Comitetului Executiv. Am venit aici 
pentru a hotărî perspectivele noastre 
da viitor. Am venit pentru a arăta 
Încă o dată și în modul cel mai ca
tegoric solidaritatea noastră deplină 
cu frații și surorile de pe toate con
tinentele care luptă pentru indepen
dență, pentru pace, democrație și 
progres social.

în context, vorbi torni a subliniat 
rolul important pe care statele so
cialiste il- joacă în cadrul acestui 
proces, precum șl misiunea ce revine 
uniunilor de tineret educate 2_ 
partidele comuniste in spiritul in
ternaționalismului proletar.

Aș dori să adresez cele mai calde 
cuvinte de mulțumire pentru excep
ționala ospitalitate șl posibilitățile pe 
care le-am avut pentru a desfășura 
creator dezbaterile noastre, pentru 
contribuția foarte activă pe care au 
adus-o la lucrările F.M.T.D. tovarășii 
din Uniunea Tineretului Comunist 
din România. Vă rog să Îmi permi
teți să mă folosesc de această ocazie 
pentru a transmite dumneavoastră și 
întregului popor român salutul nos
tru călduros, urări de noi succese 
in construirea socialismului.

Subliniind cu satisfacție rolul 
Uniunii Tineretului Comunist in buna 
pregătire a actualei sesiuni a Co
mitetului Executiv al F.M.T.D., 
preocuparea manifestată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru asigurarea 
succesului acestei reuniuni. Djl Djai 
Ryong, vicepreședinte al Uniunii 
Tineretului Muncitor Socialist 
R.P.D. Coreeană, a spus :

Pcrmitețl-ml să exprim mult 
stimatului tovarăș Nioolae Ceaușescu 
mulțumiri profunde pentru toate 
condițiile de care ne-am bucurat. 
Dorim, de asemenea, să adresăm 
calda noastră gratitudine pentru 
sprijinul și solidaritatea manifestate 
de partidul și poporul român față 
de lupta poporului coreean in ve
derea reunificării pașnice și inde
pendente a patriei sale.

Folosesc acest prilej pentru a vă 
dori dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, poporului și tineretului 
român, strins uniți in jurul Partidu
lui Comunist Român, noi și mari 
succese in Îndeplinirea planului cin
cinal. in Înfăptuirea programului 
Congresului al X-lca al partidului. 
Urăm prosperitate poporului român, 
Republicii Socialiste România, sănă
tate și fericire .............. :
Ceaușescu.

Adresindu-se 
mân, Ramon 
Comitetului C__  .
Tinerilor Comuniști din Cuba, a re- 

sesiunea 
F.M.T.D. 
au fost 
care to- 
România

de

din

tovarășului Nicolae

« șefului statului ro- 
Âjon,

Central
membru al 
al Uniunii

levat că participanțil la 
Comitetului Executiv al 
văd in primirea cu care 
onorați, înalta apreciere pe 
varășul Nicolae Ceaușescu, ..........
socialistă o acordă tineretului, acti
vității acestuia. Țin să subliniez — 
a apus el — condițiile deosebite 
create de Uniunea Tineretului Co
munist din România, care au con
tribuit, fără îndoială, la buna des
fășurare a lucrărilor noastre, fapt 
pentru care imi permit să adresez 
mulțumirile delegației cubaneze. Îm
preună cu aprecierea că aceasta con
stituie o nouă dovadă de solidaritate 
față de popoarele noastre și tinere
tul pe care noi il reprezentăm aici.

Subliniind că poporul cubanez, ti
neretul său cunosc și urmăresc în
deaproape, cu satisfacție, întreaga 
activitate creatoare desfășurată de 
tineretul și poporul român, sub con
ducerea partidului său comunist, 
pentru construirea socialismului, 
vorbitorul a spus : în inima oameni
lor muncii din patria mea trăiește 
mereu vie amintirea vizitei deosebit 
de importante și rodnice pe care 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați făcut-o în țara noas
tră, vizită care a contribuit la întă
rirea legăturilor dintre cele două 
partide și popoare.

Permlteți-ml ca, In numele poporu
lui cubanez, al tineretului comu
nist, să reafirm înalta apreciere pe 
care noi o acordăm legăturilor ce ne 
unesc șl să vă transmit dumnea
voastră, poporului șl tineretului 
român, Partidului Comunist Român

salutul nostru revoluționar. în 
lași timp, vă dorini cele mai 
succese in frumoasa operă de __
■truire a socialismului în România.

Luînd cuvintul, Reyes 
chcz, membru al C.C. al 
retulul Comunist din Peru, a

Ne reamintim cu foarte ___
plăcere de vizita pe care președin
tele Republicii Socialiste România a 
făcut-o in America Latină. Nu vom 
uita niciodată câ ați fost oaspetele 
poporului peruan, cu atit mai mult 
cu cît vizita dumneavoastră 
loc intr-un moment deosebit 
portant pentru dezvoltarea 
noastre. Printre rezultatele 
vizite se înscrie și aportul 
al României la dezvoltarea 
miel noastre naționale.

Vorbitorul a relevat în continuare 
că partidul și tineretul comunist pe
ruan sprijină în mod hotărit schim
bările care au avut loc in Peru, por
nind de la caracterul revoluționar și 
antiimperialist al acestor transfor
mări.

Doresc încă o dată să vâ transmit 
salutul tineretului nostru, al parti
dului nostru comunist, care, la cel 
de-al VI-lea Congres, a dat o înal
tă apreciere sprijinului acordat țării 
noastre de partidul și poporul ro
mân. In numele partidului șl tine
retului comunist peruan, adresez tot
odată salutul nostru partidului, po
porului și tineretului român.

Cu profundă emoție și cu o vie 
bucurie — a spus Makâya Lazare, 
secretar al C.C. al Uniunii Tinere
tului Socialist Congolez — îmi.În
gădui să iau ouvîntul aici pentru a 
vă transmite sincere mulțumiri pen
tru primirea atit de călduroasă ce 
ne-a fost rezervată de către tinere
tul și poporul român, care consti
tuie expresia, concretă a atenției cu 
totul deosebite pe care o acordați 
tineretului.

Ținerea acestei reuniuni a Comite
tului Executiv al F.M.T.D. in țara 
dumneavoastră trebuie situată in ca
drul precis al dobindirii unei Înalte 
conștiințe a tinerei generații, care 
activează fără răgaz pentru căutarea 
căilor și mijloacelor capabile să in
tensifice lupta antiimperialistă. Ne 
folosim, de asemenea, de această 
ocazie pentru a vă reînnoi solidari
tatea noastră totală cu poporul și ti
neretul dumneavoastră. Sintem con
vinși că legăturile de prietenie ce e- 
xistă între tineretul din țările noas
tre intre cele două popoare ale noas
tre, nu vor intîlni in calea lor nici un 
obstacol, aceste relații fiind pătrun
se de prietenie, de cordialitate, dc 
o adevărată fraternitate Acest lucru 
l-ați putut constata in cursul vizitei 
pe care dumneavoastră ați efectua.- 
t-o in Congo, eveniment remarcabil 
in Întărirea colaborării noastre.

Iată de ce sint convins că reia-' 
țlile ce există intre tineretul din ță
rile noastre se vor întări, că legătu
rile care ne unesc se vor dezvolta 
tot mai mult in cadrul luptei noas
tre anti imperialiste, pentru socia
lism.

Luînd cuvintul In numele Comite
tului Executiv al Federației Mondia
le a Tineretului Democrat, 
Lapicirela, noul 
F.M.T.D., a spus :

înainte de toate 
transmit, in numele 
diale a Tineretului 
tul și mulțumirile noastre pentru că 
ne-ați permis să ne exprimăm aici 
sentimentele.

Aș dori, in primul rînd, să arăt 
că pentru noi a fost extrem de po
zitiv faptul că am putut organiza 
reuniunea Comitetului Executiv a) 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat In România. Am benef.- 
ciat de excelente condiții și pentru 
aceasta vă mulțumim. Subliniind câ 
Federația Mondială a Tineretului 
Democrat desfășoară o activitate de 
peste 25 de ani in întreaga lume, o 
activitate eminamente antiimperia
listă. pentru pace, pentru cooperare 
intre tinerii și popoarele lumii, vor
bitorul a -declarat : în cadrul Fede
rației Mondiale a Tineretului Demo
crat un rol deosebit de important în 
atingerea obiectivelor noastre il joa
că Uniunea Tineretului Comunist din 
România.

Tineretul lumii cunoaște foarte 
bine, tovarășe președinte Nicolae 
Ceaușescu, neîncetata dumneavoas
tră activitate in favoarea păcii, a 
destinderii in lume, pentru indepen
denta și suveranitatea națională a 
fiecărei țări, pentru cooperare intre 
toate popoarele lumii — a relevat 
vorbitorul. Noi cunoaștem eforturile, 
precum și succesele poporului și ti
neretului dumneavoastră in lupta 
pentru dezvoltarea României socia
liste. pentru a face și mai frumoasă 
patria dumneavoastră socialistă. în 
același timp, cunoaștem cu toții ac
tivitatea României pe plan interna
țional, activitatea poporului său, a 
președintelui țării in promovarea le
găturilor de prietenie și colaborare, 
in favoarea destinderii, a păcii.

Vă mulțumim, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru cinstea de a ne 
fi primit, de a ne fi dat posibilita
tea să ne exprimăm aprecierea noas
tră față de opera dumneavoastră 
desfășurată pe plan internațional și 
național. Permiteți-mi ca, în numele 
Biroului F.M.T.D., să vă înminez 
Medalia Federației Mondiale a Tine
retului Democrat, pentru contribuția 
dumneavoastră prețioasă la cauza 
luptei antiimperiaiiste, a climatului 
de consolidare a păcii și colaborării 
intre popoare.

în cadrul întilnirli a luat cuvintul 
tovarășul NjCajoe Ceaușescu.

Cuvintarea șefului statului român a 
fost urmărită cu mult interes și sa
tisfacție de t-oți cei prezenți. subli
niată cu puternice și Îndelungi 
aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de stat 
s-au fotografiat apoi cu membrii de
legațiilor organizațiilor de tineret, 
cu reprezentanții F.M.T.D.. U.I.S. si 
C.I.M.E.A.

La Încheierea întilnirli. oaspeții 
și-au luat rămas bun cu multă căl
dură de la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimînd încă o dată 
vii mulțumiri pentru primirea acor
dată, deosebit de cordială, pentru 
cuvintele, aprecierile și îndemnurile 
conducătorului partidului și statului 
nostru ce le-au fost adresate cu 
acest prilej, pentru atmosfera de 
caldă prietenie cu care au fost în
conjurați In tot timpul, petrecut in 
țara noastră.

ace- 
mari 
con-

mare

a avut 
de lm- 
patriei 
acestei 
prețios 
econo-

Pierro
președinte al

doresc să vă 
Federației Mon- 
Dcmocrat, salu
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FAPTUL! 
DIVERS!
„Veverița 
de argint“

în timpul unei excursii orga- I 
nizale de Casa pionierilor din | 
Vatra Domei prin Împrejurimi. . 
cltiva școlari au zărit un cird I 
de veverițe, cu care au început I 
*â ae joace. lutndu-sc pe urma ■ 
lor. Veverițele nu acceptat ..pro- I 
vocarea*. purtindu-i pe copil pe I 
drumuri numai de ele știute. I 
Deodată, copiii au descoperit că i 
unul din aceste drumuri era. de I 
fapL o nirtie de bob si schi, I 
abandonată de peste 50 de ani. ’ 
Prin muncă voluntară, pionierii I 
au reamenajat pista $1 au orga- I 
nizat primele concursuri din • 
noul sezon alb. în amintirea ■ 
originalelor călăute, trofeul a- I 
cordat Învingătorilor se numeș- | 
te... „Veverița de argint-.

Record de 
răbdare... 
poștală

Din stațiunea Tufnacf, unde I 
afla la odihnă, Gh. Diaconcucu, I 
din Rn. Vilcea, a expediat o | 
ilustrată unui prieten de fami- 
lie din același ora?. Concediul I 
s-a terminat. G.D. »-a întors | 
acasă, dar ilustrata n-a mai a- 
juns la prietenul tău. „S-o ii I 
rătăcit pe undeva” — fi-a spus | 
el. „Oricum, intenția contează” • 
— i-a răspuns prietenul. Adecă- | 
rul-adevârat insă este că ilustra- I 
ta nu se rătăcise, dar adresan- | 
tul era de nepăsit, pentru că 
expeditorul scrisese prefit nu- I 
mele prietenului său. Poștașii I 
vîlceni insă nu s-au descurajat. • 

I Din cînd in cind luau ilustrata I 
cu ei. intreblnd pe unul si pe I 

| altul, pină au găsit. in sfirfit, I 
adresantul. După... 11 ani I ■

S-au lăcomit 
I la benzină

Conducător auto la întreprin- I 
derea de reparații Ploiești. Ni- | 
colae Săndulescu reușise. în ul- . 
timele 6 luni, să economisească | 
950 litri benzină. în bonuri de I 
cite 20 și 50 litri. în loc să trea- • 

Ică economia realizată in contul | 
Întreprinderii, s-a gindit să-și I 
deschidă un ..cont personal- la I 
stația PECO nr. 5 din Ploiești. . 
ajutat de fiica sa. Maria, gala- I 
riată aici, ca și de colegii ei. | 
C. Manolache și V. Tânase. Cei 
trei de la PECO au luat de la I 
N.S, bonurile de benzină 51 au I 
Început să le comercializeze. Fi- I 

Irește, N.S. și-a luat „partea leu- ■ 
lui-, iar ceilalți trei și-au im- I 
părtit restul. Venind scadenta | 
scoaterii ..petelor de benzină", 
fiecare 1Ș1 va primi partea.

Un „con- 
cediu“ ceva 
mai lung

I îndată după ispășirea unei 
condamnări, in loc să se apuce

Ide muncă, Petre Silveanu s-a 
gindit că. mai intii și intii. nu 
l-ar strica un „concediu- de o- 
dlhnă. Și cum odihna fără dis-

I tract ie e ca nunta fără lăutari. 
I nici n-a ajuns bine la Poiana 
I Brașov si s-a și înfățișat la ser

viciul de închiriat obiecte, de | 
unde și-a făcut rost de un mag- I 
netofon. un tranzistor și alte I 
„mărunțișuri-. Cum le-a tnchi- ■ 
riat, le-a vindut, după care... I 
„trai nineacă*. prin baruri. Nu- | 
mai echipamentul pentru spor-

Ituri de lamă, tot închiriat, nu I 
l-a vindut. Acum va pleca tn- I 
tr-un concediu ceva mai lung. •

. Ținuta — costum vărgat.

Diagnos-
I ticul: huligan

Iîn miezul nopții, la dispensa- | 
rul medical din comuna Tudor

IVladimirescu. județul Găleți. t-a I 
prezentat un tinăr. Vasile Tri- I 
fan. sollcitînd de urgență axis- I 
tență medicală. ..Ce vi doare 7 .
Ce ați pățit ? Ce vă supără ?“ In I 
loc să răspundă întrebărilor | 
medicului. V.T. t-a „supărat” 
foc ți. netom-nesam, a început I 
x-o lovească brutal pe asistenta I 
Alexandra Iladie. Asistenta se I 
află acum sub îngrijire medi- ■ 
cală, iar lui V.T. i x-a pus ding- I 
r.orticul de „huligan”, cu pre- | 
scrierea unui tratament de n-
poare.

între ei, 
pompierii...

Din cauza defecțiunii de con- | 
ttrucție a unui coț de fum, la

I spitalul din Dumbrăveni-Vran- I 
cea a izbucnit un violent tn- I 
cendiu in pavilionul care add- •

I postea secția de pediatrie. Nu- i 
mai prin intervenția energica o I 
pompierilor voluntari din rpital • 
(P. Crisian, muncitor. L. Mo- . 
raru. țofer. si 1. sP’,nU- c“Fifr)’. I 
ajutați de bolnavii N. Frățilâ ți 1 
N. Lungu, s-a reușit să se eva- 
cueze cel 11 copii internau. »ă I 
se salveze aparatura medicală I 
yl să fie ferite celelalte clădiri. I 
în scrisoarea adresată rubricii t 
noastre, maiorul Dumitru Ciucă, I 
din grupul de pompieri al ju- | 
dcțulul Vrancea, adresează „co- 
legilor pompieri voluntari”, pen- I 
tru promptitudinea cu care au I 
stins focul, cele mai călduroase 
felicitări.

RubricS redactată de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondent» „Scinteii" I 

La noi s-au făcut multe pentru femeile salariate
SE POT FACE ȘI MAI MULTE 

CESPRUML.. FEMEILOR
1......................... ........—_ i.h.ihimimiih i iiB^mugi înriîrrr»^—

O discuție cu tovarâșa Maria CRISTIAN, 
vicepreședinta Comitetului județean Cluj al femeilor

Convorbirea noastră ru tovarășa 
Mari» Cristian, vicepreședinta Co
mitetului județean Cluj al femeilor, 
a avut ca temă măsurile ce se în
treprind pentru sporirea participării 
femeilor In activitatea economică, 
precum si acțiunile ce-și propun 
ușurarea muncii casnice.

— Pină la finele cincinalului, pon
derea femeilor. în totalul salarlați- 
lor din îudețul Ciul, va crește de la 
30 la 40 la sulă, ceea ce înseamnă 
«tragerea la activități productive a 
circa 8 000 de femei In industrie, 
1 500 In cooperația meșteșugărească; 
peste 2 500 vor efectua munci califi
cate la domiciliu, 
circa 300 tinere 
fote vor lucra in 
unitățile comer
ciale. O bună 
parte din activi
tățile industria
le. din cadrul co
operativelor agri
cole de produc
ție și al celor de 
consum vor folosi 
mina de lucru 
feminină. Ce se 
întreprinde, deci, 
pentru ca aceste 
prevederi să de
vină fapte ?

— Intr-adevă 
Plenara Comite 
tului Central al 
P.C.R. din iu
nie a adoptat o 
hotârire care ja
lonează foarte 
precis obiective
le oe trebuie să 
le urmărim pen
tru ca femeia să 
constituie, realmente, o prezență 
tot mai activă în viața economică, 
politică și socială a țării. în județul 
Cluj. împreună cu toți factorii de 
răspundere. acționăm cu insistentă 
pentru aplicarea acestei hotâriri. Se 
depun în prezent eforturi conjugate 
pentru utilizarea forței de muncă 
feminine disponibile în unități in
dustriale și prestatoare de servicii : 
cu excepția municipiului Turda și a 
orașului Cimpia Turzii. nu avem 
probleme deosebite de plasament în 
producție. Chiar și în aceste două 
localități situația ar putea fi Îmbu
nătățită din acest punct de vedere, 
dacă și conducerile unor unități s-ar 
preocupa mai mult de eliberarea fl
eeter locuri de muncă productivă 
care cer eforturi fizice mai mici si 
în care lucrează bărbați (pentru a le 
oferi femeilor), dacă s-ar organiza 
schimburi de 4 ore pentru salaria
tele mame. Este adevărat că in mu
nicipiul Turda, prin natura lor, în
treprinderile nu pot atrage prea 
multă forță de muncă feminină. 
Dar nici organele locale nu s-au 
preocupat pentru înființarea unor 
unități unde să poată lucra femeile. 
In momentul de față sute de femei 
sint aduse zilnic la Cluj, cu autobu
zele. pentru a lucra in diferite uni
tăți ale industriei ușoare sau ali
mentare ori în ateliere ale coopera
ției meșteșugărești. Oare n-ar fi 
bine ca asemenea secții și ateliere 
să funcționeze chiar la Turda ? Spe
răm că. pină la urmă, ademenea 
probleme îsi vor găsi solutionarea. 
Incit să putem crea încă 1 500 de

• SPORT * SPORT « SPORT^ SPORT

Cei mai buni sportivi români 
ai anului 1973

Teri după-amiază. in Sala Palatu
lui a avut loc tradiționala festivitate 
de premiere a celor mai buni spor
tivi români ai anului 1973.

In acest an, sportivii români au 
obținut strălucite succese in marile 
competiții internaționale, cucerind 
numeroase titluri de campioni mon
diali. europeni și balcanici.

Titlul de cel mai bun sportiv al 
anului a fost atribuit cunoscutului 
tenisman Ilie Năstase, ciștigător al 
„Marelui Premiu — F.I.L.T.", al 
..Turneului campionilor" și Învingă
tor în numeroase alte concursuri in
ternaționale. In aplauzele spectato

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• In meci retur pentru optimile 

de finală ale ..Cupei U.E.F.A.", 
Fevenoord Rotterdam a întrecut cu 
2_j) pe Standard Liăge. Feyenoord 
(învinsă cu 3—1 la Liăge) s-a ca
lificat pentru sferturile de finala, ca 
urmare a acelui gol înscris in depla
sare. • Selecționata de fotbal a clu
burilor din U.R.S.S. și-a continuat 
turneul in Brazilia, jucind la Natal 
cu echipa locală „ABC". Jocul s-a 
încheiat la egalitate : 2—'2 (1 1).
• Meciul amical de fotbal, disputat 
la Madrid, intre Real Madrid șl 
Ajax Amsterdam a revenit echipei 
olandeze cu 4—3 (1—1). în minutul 
73. Amancio (Real Madrid) a ratat 
o lovitură de la 11 m. • La Gdansk, 
in meci retur pentru preliminariile 
Campionatului mondial masculin de 
handbal, Polonia — Elveția 25—16 
(12—$). • în sferturile de finală ale 
competiției internaționale feminine 
de tenis de masă „Cupa campioni
lor europeni1’, Epitok Budapesta — 
Spartak (Cehoslovacia) 5—2. • L* 

noi locuri de muncă pentru femol 
In întreprinderile din județ.

— S-a încercat undeva, în județ, 
organizarea de ichlmburi „scurte" 
pentru femei ?

— Da, la combinatul de piele șl 
încălțăminte „Clujana- a luat ființă 
un atelier în care femeile lucrează 
In schimburi de 4 șl 6 ore. Și In fa
brica de tricotate „Someșul" se ex
perimentează acest sistem do mun
că. Credem însă că s-ar putea face 
mult mai mult în această privință, 
posibilitățile fiind — la rindul lor — 
mult mai mari fată de aceste timide 
Încercări.

— După cum se știe, majoritatea 
femeilor ce urmează a fi încadrate 
vor veni din mediul rural. S-a in- 
treprins ceva pentru calificarea lor?

— De curind. ca să dau doar cîte- 
va exemple, in comunele Mihai Vi- 
teazu și Așchileu vor intra în pro
ducție două hale industriale. în care 
se vor produce semifabricate pentru 
combinatul de piele și încălțăminte 
„Clujana" ; aici vor lucra peste 300 
de femei localnice, care au și fost 
calificate. Fabrica de confecții „Fla
căra" și-a deschis un atelier de con
fecționat halate în comuna Jucu, 
unde lucrează un număr însemnat 
de femei, calificate la un curs ob
ștesc de croitorie. Deci. în aceste 
două cazuri, industria a venit în sat. 
In comuna Vilcele cooperația de 
consum a organizat un atelier pen
tru țesut covoare. în care lucrează 
circa 100 de femei, originare din co
muna respectivă. Asemenea ateliere 
funcționează și în comunele Iclod. 
Fundătura, Mociu. Călățele etc. La 
Chesău și Gilâu femeile brodează 
cojoace, iar La Macău un grup de 
fete execută lucrări de pirogravură 
etc. De altfel, in preocupările comi
tetelor și comisiilor de femei intră 
și organizarea cursurilor de califi
care în meseriile de croitorie, brode

rilor, general-locotenent Marin Drag- 
nea, prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
l-a felicitat pe laureat, oferindu-i o 
frumoasă cupă.

Au mai fost distinși cu diplome 
de onoare și cupe premiații federa
țiilor pe ramur: d- sport, printre 
care Simion Cuțov (box), Ilie Oanță 
și Dumitru Grumezescu (canotaj- 
a^ademic), Gheorghe Danielov și 
Gheorghe Simionov (caiac-canoe), 
Nicu Gingă (lupte), Maria Alexan
dru (tenis de masă). Dan Grecu 
(gimnastică), Cornel Penu (handbal), 
Alexandra Nicolau (șah) și Ion Du
mitru (fotbal).

Paris, in prezența președintelui Fe
derației internaționale de automo
bilism, Amaury de Merode, a avut 
loc festivitatea decernării premiilor 
pe anul 1973. Trofeul „Farfuria de 
argint", atribuit campionului mon
dial al piloților de formula I, a re
venit scoțianului Jackie Stewart. Au 
mai fost distinși cu diferite trofee 
francezul Jean-Pierre Jarier, cam
pion european al piloților de formu
la II, italianul Sandro Munari, cam
pion european al raliurilor, olande
zul Toine Htzeman-, camDion euro
pean al automobilelor de turism. In
dustria franceză de automobile s-a 
situat pe primul loc in campionatul 
mondial al mărcilor, cu mașina 
..Matra" (pentru curse) și „Alpine 
Renault" (pentru raliuri) • La Mos
cova. in cadrul turneului interna
țional de hochei pe gheață pentru 
„Premiul ziarului Izvestia" : Suedia 
— Cehoslovacia 4—2 (1—0, 3—2, 
0—0), U.R.S.S. — Finlanda 7—0 (3—0, 
3—0, 1—0). 

rie, menaj, «tenodactilografie *1 ni
țele.

— Nu este un secret pentru ni
meni că aportul femeii la viața po
litică, economică și socială este 
strlns legat de ușurarea muncii pe 
care o depune ca gospodină șl 
mamă. Iată de ce ne Interesează ce 
măsuri s-au luat sau se vor lua In 
această direcție ?

— S-au făcut numeroase sondaje 
asupra mijloacelor de a ușura mun
ca femeii In gospodărie. Aceste son
daje nu scos la iveală că este nece
sară Îmbunătățirea activității Intr-o 
serie Întreagă de servicii publice.

Incepind cu transportul în comun șl 
terminind cu „bunicuțele" pentru 
îngrijirea și supravegherea copiilor 
la domiciliu. (Unele din aceste ser
vicii nici nu există, incit se pune 
problema înființării lor). în orice 
caz. considerăm ca un succes faptul 
că in municipiul Cluj, de pildă. 
50 000 de litri lapte, adică peste 70 
la sulă, se distribuie la domiliciu (pe 
bază de abonamente) și peste 60 la 
sută in municipiile Turda și Dej. Se 
studiază in prezent posibilitatea vîn- 
zării la domiciliu și a pîinii, a unor 
articole de patiserie. Faptul că s-au 
creat case de comenzi la domiciliu 
pentru produse alimentare este un 
lucru foarte bun. Unitățile „Gospo
dina". bucătăriile de bloc, cele 25 
de bufete din incinta întreprinderi
lor. restaurantele-pensiune. cu peste 
1 000 abonați (marea majoritate 
elevi), cantinele-restaurant, profila
te pe feluri de mîncâruri normale și 
dietetice, restaurantul „Intim", nu
mai pentru femei, vin, desigur, in 
sprijinul salariatelor. Vrem să ară
tăm. de asemenea, utilitatea tonete- 
lor cu semipreparate din incinta în
treprinderilor. de la care femeile 
pot face cumpărături la încheierea 
schimburilor. Sint apreciate diversi
tatea produselor de patiserie, pro

Un punct de plecare spre înăl
țimile Buceailor — stația tele

fericului din Sinaia

Pentru o țară ca Româ
nia. cu un relief atit de 
diversificat, cu o natură 
spectaculos de frumoasă, 
sezonul turistic se întinde 
pe intreg parcursul celor 
365 de zile ale anului. Pri
măvara poienei cu narcise 
sau dumbrăvi cu liliac 
sălbatic, vara litoralul, 
toamna de aur a Deltei Du
nării și a podgoriilor, iar
na la Predeal sau Poiana 
Brașov — iată numai cite- 
va puncte de delectare din 
rotația celor patru anotim
puri. De aceea România 
s-a impus repede și temei
nic in lumea turismului, 
faima sa crescind și din 
acest punct de vedere, lâ 
frumusețile peisajului au
tohton adăugindu-se și os
pitalitatea binecunoscută 
care ne caracterizează nea
mul.

Pe lingă caracterul său 
estetic, instructiv, umanist, 
sanitar, turismul a devenit, 
astăzi, totodată o industria 
foarte rentabilă. Se citează 
sume și procente substan
țiale cu care turismul con
tribuie la bugetul unor țări. 
Dar nu numai atit. în se
colul nostru, cind funcțio
nalitatea îsi spune răspi
cat cuvintul in absolut 
toate domeniile, construc
țiile destinate turismului 
pot avea totodată un pro
nunțat caracter economic 
și. invers, construcții cu 
caracter economic pot fi 
adaD*ate și pentru turism. 
E adevărat că Sfinxul, pi
ramidele. castelele de pe 
Loara. Acropole etc. atrag 
«umedenie de turiști, chiar 
dacă in afară de natura lor 
Isterică nu mai au altă 

dusele speciale pentru gravide, făi
nurile nutritive pentru copil. Este 
necesară Insă o diversificare mal 
largă a semipreparatelor șl. mal 
ales, desfacerea la preturi accesibile 
pentru marea masă a muncitoarelor. 
Trebuie să combatem tendința ca 
fiecare preparat nou să fie însoțit 
de o creștere a prețurilor fără justi
ficare cantitativă si calitativă.

Creșa și grădinița sint de impor
tantă vitală pentru salariatele mame. 
In ultima vreme s-au făcut pași 
Însemnați pentru creșterea capaci
tății acestora. In orașe funcționează 
25 de creșe. eu aproape 23 000 de 

locuri. Pină la fi
nele cincinalului, 
numărul locu
rilor In crose va 
crește cu încă 
1 700, Iar la sate 
va funcționa cite 
o creșă în fieca
re cooperativă 
agricolă (acolo 
unde vor fi cel 
puțin 20 de copii 
sugari). In ceea 
ce privește gră
dinițele. din tota
lul de 32 000 copii 
preșcolari. 21 000 
sint cuprinși în 
unitățile preșco
lare. In 1974 se 
va generaliza cu
prinderea In gră
dinițe a tuturor 
copiilor din me
diul urban, iar 
in 1975 a celor de 
la sate. în ceea 
ce privește semi- 
internatele tre

buie să recunoaștem că — deși 
ne-am propus ca in acest an să 
ia ființă 5 asemenea unități — nu 
s-a realizat nimic. E vina inspecto
ratului școlar, dar și a noastră, a 
femeilor. care nu ne-am interesat 
de înfăptuirea propriilor noastre 
propuneri. Consider că și din punc
tul de. vedere al dezvoltării rețelei 
de creșe și cămine Se putea face 
mult mai mult dacă noi. femeile. în 
primul rind. ne-am fi interesat în
deaproape de modul cum sint folo
site fondurile acordate de stat în a- 
cest scop. In 1972, de pildă, 40 la 
sută din aceste fonduri au fost res
tituite din diverse motive.

— în încheiere am dori să ne 
spuneți ce credeți că s-ar putea face 
pentru impulsionarea acțiunilor atit 
de utile, despre care ați amintit ?

— In loc de răspuns mi-aș permi
te să reproduc un pasaj din cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la plenara din iunie : „Aș avea insă 
de reproșat ceva și femeilor. Ele 
insele ar trebui să fie ceva mal ac
tive. să nu admită să fie tratate 
doar ca reprezentante în diferite 
comitete, ci să se impună printr-o 
participare mai intensă în viața so
cială... Cred că înseși femeile tre
buie să acționeze mai intens pentru 
a contribui la lichidarea stărilor de 
lucruri negative care mal dăinuie in 
acest domeniu".

Convorbire realizată de 
AL MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*

o

SESIUNE 
ȘTIINȚIFICĂ
La Academia de științe agri

cole și silvice au început țol 
dimineața lucrările unei sesiuni 
științifice cu tema „Probleme 
de genetică și ameliorarea plan
telor hor ti viticole", care a reu
nit cercetători din stațiunile ex
perimentale ale celor trei insti
tute de specialitate, din invăță- 
mintul agricol superior și din 
unități de producție.

In cele trei zile cit durează 
sesiunea se prezintă realizări în
registrate în tara noastră și pe 
plan mondial în domeniul ge
neticii plantelor hortiviticole. 
S-a arătat, intre altele, că 
in ultimul sfert de veac 
specialiștii noștri au obținut 
peste 130 de soiuri și hibrizi de 
legume, pomi și arbuști fructi
feri. viță de vie și flori, care 
au contribuit la sporirea pro
ducției și Îmbunătățirea sorti
mentelor. Unele din noile soiuri 
au fast apreciate peste hotare, 
f ind distinse cu medalii și pre
mii la concursuri și expoziții 
internaționale. Alto soiuri sint 
în curs de verificare, urmînd ca 
cele mai valoroase să fie extinse 
in cultură in cursul acestui cin
cinal.

(Agerpres)

întrebuințare. Dar ele vin 
din alte secole. Omul seco
lului nostru este mult mai 
practic ; el nu va investi 
bani intr-un edificiu care 
să reprezinte numai o plă
cere gratuită, ci va căuta 
ca edificiul respectiv să 
fie rentabil din cit mai 
multe feluri posibile.

Aleșd. Deci o construcție 
din imperative strict eco
nomice. Dar plasat într-o 
natură mirifică, mioritică, 
barajul se pretează și la 
plăcerile turistice, de aceea 
comitetul județean de 
partid a botărit ca, adia
cent barajului, să se con-

și, bineînțeles, de păstrăvi, 
are virtuți igienice, cura
tive cum puține sînt pe 
lume. Văzduhul și apele 
sint ușor radiate, tocmai 
atit cit să folosească : 
omul care poposește acolo 
se întoarce la muncă repri- 
mer.it, viguros, ca după o 
tonă de „vitamine". cum

TURISM
Șl FUNCȚIONALITATE

Gindurile acestea mi-au 
înflorit in Bihorul meu 
prin care circulă azi, ca-n 
intreaga țară, curenții fier
binți ai unor prefaceri de 
seamă, unde spiritul inven
tiv. hărnicia, fantezia se a- 
(irmă plenitudinar. Astfel, 
seceta (care ne-a dat și 
anul acesta multă bătaie de 
cap) a stîrnit Ideea unor 
mari rezervații de apă. în 
Bihor, aceasta s-a materia
lizat prin barajul de te 
Leșu, ridicat pe Valea Ia
dului. Acest Imens rezervor 
va putea oricind să asi
gure cu apă agricultura de 
pe mii de hectare și popu
lația orașelor Oradea șl

6trulască un motel. Iar 
mai in aval un lac pentru 
păstrăvi. Bărci de agre
ment au fost ancorate 1a 
marginea Lacului de acu
mulare ce crește văzind 
cu ochii și se va Întinde pe 
aproximativ cinci sau șap
te kilometrL Iată deci că 
armonizarea utilului cu 
frumosul este posibilă a- 
tunci cînd dregătorii sint 
oameni de ispravă și de 
Idei.

Tot pe Valea Iadului, nu
me anume contrazis de o 
natură paradisiacă (o gură 
da rai) se află vestita sta
țiune climaterică Stina de 
Vale. Această pi In ie de co
nifere și afinarl, de smeu- 
ră. de bureți de tot felul

încă spunea Un amic păs- 
trâvar. Punct turistic foar
te căutat, Stina de Vale 
reface, față de barajul 
Leșu, procesul invers, adi
că de la turism spre avan
taje economice. Acolo s-a 
fixat un punct de colecta
re a fructelor sălbatice și 
a bureților, acolo este un 
pavilion pentru odihna ac
tivă a pionierilor, o păstră- 
vărie. Dar viitorul desface 
și mal mult evantaiul. Noi 
pavilioane vor servi atit o- 
dlhnel, cit. mai ales, unul 
tratament original și efica
ce cu băi calde cu cetină 
de brad. Sint largi posibi
lități de dezvoltare. In 
preajmă, a apiculturii.

Comiteiele județene de partid anunță 
Nei realizări, preocupări 

pentru mai mult si mai bine
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Galnți — se spune în tele
grama plenarei comitetului județean 
de partid — raportează partidului, 
dumneavoastră personal, Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că sarci
nile planului pe primele 11 luni ale 
anului 1973 au fost Înfăptuite cu 
succes. în această perioadă, produc
ția globală industrială s-a îndepli
nit în proporție de 101,5 la sută, ceea 
ce înseamnă o depășire de peste 235 
milioane lei și un volum de in
vestiții de peste 3 miliarde lei ; 
productivitatea muncii a fost realiza
tă in proporție de 101,7 la sută, ni
vel ce depășește cu 5 667 de lei pe 
salariat sarcina planificată ; s-au 
obținut beneficii peste pian în va
loare de 200 milioane lei, iar cheltu
ielile de producție s-au redus, nu
mai în unitățile industriale, cu peste 
50 milioane lei față de cifra sta
bilită. Se prelimină ca pină la 
sfirșitul anului 1973 producția-marfă 
să depășească prevederile planului cu 
peste 300 milioane lei, obținindu-se 
reducerea consumurilor de materiale 
cu 16 790 tone de metal, 12 269 tone 
de combustibil convențional și 60 122 
mii kWh energie electrică.

Ținind cont de rezultatele obținute 
pină acum, de experiența acumulată, 
dezbătind cu simț critic și autocritic 
acele laturi ale activității noastre, 
care au frir.at uneori cursul firesc 
al îndeplinirii Ia timp a unor indi
catori, participanții la plenară au 
analizat sarcinile planului de stat pe 
anul 1974, prefigurind concret măsu
rile pentru îndeplinirea lui in bune 
condiții. Folosind mai judicios re
zervele materiale și potențiale 
de care dispune județul Galați, 
In 1974 șe vor asigura Înnoirea 
și lărgirea gamei de sortimente, 
fumizind economiei naționale încă 
zece mărci de oțel, tipuri de nave 
de tonaje sporite, noi produse ale 
industriei ușoare și alimentare. Men- 
ținîndu-se ritmurile înalte de creș
tere a producției siderurgice, in noul 
an vor fi date economiei naționale 
733 mii tone de cocs, peste 2.7 mili
oane tone de fontă. 3.2 milioane tone 
de oțel, peste 2,8 milioane tone lami
nate finite.

în telegrama plenarei Comitetului 
județean Maramureș al Partidului 
Comunist Român se spune : Vă 
raportăm, stimate tovarășe secre
tar general, că oamenii muncii 
din industria județului nostru, care 
au realizat cu aproape două luni mai 
devreme sarcinile inițiale pe primii 
trei ani ai cincinalului, au repurtat 
un nou și important succes — înde
plinirea prevederilor planului pe 
1973 la producția globală. Pină la 
sfirșitul anului urinează să se rea
lizeze o producție'industrială supli
mentară in valoare de 150 milioane 
lei, concretizată Jn 1 560 tone cupru 
convertizor. 1 040 tone cupru electro
litic, 2 000 tone acid sulfuric, 77 000 
metri pătrați furnire estetice. 42 000 
tricotaje, piese de schimb auto in 
valoare de 14 milioane iei. mobilier 
din lemn în valoare de 12 milioane 
lei și altele. De asemenea, toate ca
pacitățile de producție prevăzute 
pentru această perioadă, precum și 
peste 1 400 de apartamente, sute de 
locuri în cămine, creșe au fost rea
lizate la termen, la o serie de obiec
tive. inregistrindu-se un avans im
portant.
' Rezultate de seamă au fost obți
nute și in agricultura județului. în
deosebi la legume, carne, lapte, lină. 
Dispunem in prezent de 159 000 bo
vine. din care 88 000 sint vaci și ju- 
ninci. sarcinile inițiale ale cincinalu
lui pentru 1973 fiind realizate in 
acest domeniu incă din 1972.

Pornind de la indicațiile și sarci
nile trasate de dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
de la analiza critică și autocritică, 
atit a realizărilor, cit și a neajunsu
rilor manifestate in acest an. plena
ra comitetului județean de partid a 
elaborat un cuprinzător program de 
măsuri menit sâ asigure înfăptuirea 
in condiții bune, incepind din pri
mele zile, a sarcinilor mobilizatoare 
care ne revin din planul national unic 
de dezvoltare economico-socială pe 
anul 1974. Vom milita stăruitor ca in 
centrul întregii noastre munci să se 
afle problemele creșterii eficienței 
economice, ale ridicării calității pro
ducției. reducerii cheltuielilor, gos
podăririi judicioase a combustibilu
lui și gnergiei. ale sporirii rentabili
tății fiecărei unități economice.

în telegrama plenarei Comitetului 

Județean Buzău al Partidului Co
munist Român se spune : Vă ra
portăm, stimate tovarășe secretar 
general, că organizația noastră Ju
dețeană de partid a acționat cu 
hotărire pentru mobilizarea tuturor 
oamenilor muncii la realizarea o- 
biecllvelor stabilite de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională 
din iulie 1972, reușind 6ă Îndepli
nească. In prima decadă a lunii de
cembrie. planul producției Industria
le a județului pe primii trei ani «1 
cincinalului, estimîndu-se obținerea 
pină la sfirșitul acestui an a unei 
producții suDlimentare in valoare de 
439 milioane lei.

în această perioadă au fost puse 
In funcțiune Înainte de termenul 
planificat prima etapă a întreprin
derii de utilaj terasier, capacitatea 
de 2 060 tone pe an recipienți prin 
sintetizare și 4 100 tone pe an pre
lucrate din mase plastice, noi ca
pacități la întreprinderea de eirmă 
si produse din sirmă, prima capa
citate de 2.3 milioane metri pătrați 
țesături de bumbac și altele, reali- 
zindu-se peste plan 13 000 tone de 
produse din mase plastice. 18 000 
tone de sirmă trasă și zincată. 7 000 
tone de electrozi de sudură. 387 000 
metri pătrați țesături de bumbac 
etc.

Menționăm, totodată, că In acest 
an a fost obținută una din cele mai 
mari producții de struguri din isto
ria județului, depășindu-se ni
velul producției totale a anului 1972 
cu peste 38 000 tone.

Au fost stabilite măsuri judicioase 
pentru îndeplinirea ritmică a tu
turor obiectivelor incă din primele 
zile ale anului viitor. In care pro
ducția globală a județului va crește 
cu 29.1 la sută, producția agricolă 
cu 14,1 la sută, iar volumul mărfu
rilor destinate exportului va fi mai 
mare, față de 1973. cu 56.6 la sută.

Acționind in spiritul prețioaselor 
dumneavoastră indicații, colectivele 
de muncă din județul Buzău, In 
frunte cu comuniștii, vor asigura 
darea In funcțiune cu cel puțin 30 de 
zile înainte de termen a 5 capacități 
de producție planificate și obținerea 
unei producții industriale suplimen
tare de 50 milioane lei.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Buzău vă transmit, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul Anului Nou. multă sănă
tate și viață lungă, spre binele pa
triei și al poporului nostru și vă 
urează să trăiți,

„La mulți ani 1*
Vă raportăm, mult Iubite tovarășe 

secretar general, că planul produc
ției globale industriale a județului, 
aferent celor 11 luni încheiate, a fost 
îndeplinit în proporție de 102,2 la 
sută, înregistrlndu-se un ritm de 
creștere față de anul precedent de 
peste 20 la sută — se arată in tele
grama. plenarei Comitetului județean 
Sălaj al P.C.R.

In anul viitor, producția globală 
Industrială a județului va spori cu 
33,8 la sută față de acest an, iar ex
portul va înregistra o creștere de 
9.2 la sută, din care la devize libere 
23,3 la sută. Creșteri însemnate se 
prevăd și in agricultură, unde pro
ducția globală va fi cu 52,6 la sută 
mai mare.

Toate acestea reflectă sprijinul fi 
ajutorul permanente, pe care județul 
nostru le-a primit și le primește din 
partea partidului și guvernului, din 
partea dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru care 
vă rugăm să primiți profunda noas
tră recunoștință, mulțumindu-vă din 
inimă pentru grija părintească pe 
care o acordați dezvoltării multila
terale a județului Sălaj.

Hotăriți să ne exprimăm prin fapte 
prețuirea pe care o dăm politicii 
științifice a partidului și statului 
r.ostru, in numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii — români 
și maghiari — care trăiesc și mun
cesc pe aceste meleaguri, ne anga
jăm in fața Comitetului Central, a 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, că vom face tot 
ceea ce este posibil pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din planul unic de dezvoltare 
economico-socială a țării pe anul 
1974, cinstind cea de-a 30-a aniver
sare a eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al partidului prin noi 
fapte de muncă, prin valoroase rea
lizări în toate domeniile de activi
tate.

Să coborlm, acum, din 
munte, la șes. La Băile 
Felix — vestite intre și 
peste hotarele țării. La Fe
lix și la 1 Mai, alături de 
cetățenii patriei noastre, in- 
tilnești oameni din alte 
țări, in special scandinavi, 
veniți aici să-și caute să
nătatea. Vin In cărucioare 
sau cu cirje și pleacă sănă
toși. pe picioare. Nu e nici 
o exagerare poetică în ceea 
ce spun. Dar vin de-a val
ma și turiști la băile ter
male și. in același timp, să 
admire o anumită floare 
do lotus care crește numai 
pe Nil. pe Amazoane și... 
la Oradea. Apele termale, 
dincolo de folosul lor tu
ristic șl balnear, încălzesc 
acum serele și vor fi folo
site la încălzirea blocurilor, 
ba chiar și In industrie. 
In fine, la crescătoria de 
crapi din Cefa (lingă Ora
dea). peisajul de bălți de 
stepă, cu amurguri super
be. bogat in vinat cu pene, 
a condus la ideea con
struirii unui punct turistic 
original pentru pescari și 
vlnători.

Și exemplele sint nenu
mărate, dacă ne gindim la 
bogăția de frumuseți și de 
construcții economice din 
fiecare județ. Pe aceste bo
gății se sprijină concluzia 
că putem trage foloase eco
nomice din unele baze tu
ristice și, invers, în spiritul 
funcționalității atit de spe
cifice epocii in care trăim. 
Chiar plăcerea estetică a 
turistului este, In asemenea 
cazuri, mai bărbătească, 
mai substanțială.

Al. ANDRIȚOIU
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Maiestății Sale HASAN AL II-LEA
Regele Marocului

RABAT
?U durrTP tragica moarto a celor patru oficialități gu

vernamentale marocane, in urma atacului terorist de pe aeroportul Fiu- 
guvernului marocan șirniclno din Roma, transmit Maiestății Voastre, 

familiilor îndoliate întreaga mea compasiune
Opinia publics din HomSnîa dezapmbA tn modul cd mai ferm ase

menea acte teroriste, care nu pot fi cu nimic Justificate. Acțiuni de acest 
gen ce provoacă pierderea unor vieți omenești nevinovate nu au contri- 
huit și nu pe; contribui la rezolvarea problemelor Internaționale liti
gioase. Dimpotrivă, e'e generează fenomene de in ordare în viața in- 
tc>’națională, contravin eforturilor popoarelor pentru soluționarea con
flictelor pe cale politică, pentru dest.r.dere și pace în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al P.C.R., 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

în numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Albania și al nostru personal vă mul
țumim pentru urările ce ni le-ați adresat cu ocazia celei de-a 29-a 
aniversări a eliberării Albaniei. Cu acest prilej, dorim poporului frate 
român noi succese în dezvoltarea și prosperitatea Republicii Socialiste 
România.

ENVER HODJA
Prim-secretar al C.C. 

al Partidului Muncii din Albania.

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunârii Populare 

a Republicii Populare Albania

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

Telegrame de protest in legătură
cu procesul intentat patrioților spanioli
Către Delegația Externă a Comisiilor Muncitorești 

din Spania

Consiliul Central al Uniunii Gene
ra’.? a Sindicatelor din România iși 
exprimă indignarea in legătură cu 
procesul 1001. intentat celor zece con- 

all in frunte cu M t- 
cellino Camacho. mils tanti fermi 
pentru apărarea libertăților sindicale 
si democratice. pentru satisfacerea 
revendicărilor juste economice și so
ciale ale oamenilor muncii.

In numele oamenilor muncii orga
nizați in sindicate din țara noastră, 
protestăm alături de dv.. de întreaga 
opinie publică internațională. împo
triva acestui proces care constituie o 
încălcare 
mului și 
runcarca

flagrantă a drepturilor 
prin care se urmărește 
pentru zeci de ani in

0- 
a- 

in-

PARIS 
chisorile franchiste a unor fii devo
tați intereselor legitime ale clasei 
muncitoare și poporului spaniol.

Reafirmindu-ne profunda solidari
tate cu lupta comisiilor muncito
rești. a tuturor oamenilor muncii și 
a întregului popor spaniol împotri
va dictaturii franchiste și pentru o 
dezvoltare democratică, cerem ală
turi dp dv. să fie anula4 procesul 
1001, $ă înceteze persecuțiile împo
triva activiștilor sindicali progresiști 
și democratf. să fie eliberați ime
diat conducătorii sindicali deținuți 
in închisori, să fie restabilite drep
turile sindicale și democratice 
Spania.

tn

CONSILIUL CENTRAL AL UNIUNII 
GENERALE A SINDICATELOR DIN 

ROMÂNIA

Domnului ministru al justiției al Spaniei

0 delegație guvernamentală română
a plecat in Sudan

O delegație guvernamentală con
dusă de tovarășul Ion Pătau, vice
președinte al Consiliului d” Miniștri, 
ministrul comerțului exterior.’ a nl< - 
cat. Joi seara, la Khartum, pentru

<i participa in lucrării? primei se
siuni n Comisiei mixte guvernamen
tal? româno-sudanrzt* de 
economică și tehnică.

colaborare

(Agerpres)

Delegația P. C. R. la Congresul P.C 
din Belgia s-a întors in Capitală

Dolegația Partidului Comunist Ro
mân, alcătuită din tovarășii Richard 
Winter, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
țean Sibiu al P.C.R., și

jude- 
Ghizela

Vass, membru «1 CC. ol P.C.R.. 
care a participat la lucrările celui 
de-al XXl-lca Congres nl Partidului 
Comunist din Belgia, înapoiat
In țară.

(Agerpres)

Cu prilejul împlinirii a 13 ani de la întemeierea Frontului

Național de Eliberare din Vietnamul de sud

Adunare de solidaritate

ÎNCHEIEREA lucrărilor
COMITETULUI EXECUTIV

al 
fost

Joi s-au încheiat la București lu
crările Comitetului Executiv 
F.M.T.D. în ședința finală au 
adoptate rezoluții, mesaje și alte do
cumente care dau expresie hotărîrli 
forțelor revoluționare, populare și 
democratice ale tineretului din dife
rite țâri alo lumii de a-șl Intensifica 
lupta împotriva Imperialismului, a 
colonialismului și neocolonialismului, 
pentru realizarea aspirațiilor de li
bertate și independență, de pace, 
cooperare șl progres social.

în rezoluția cu privire la securi ta- 
tea europeană se subliniază necesi
tatea dezvoltării cooperării intre or
ganizațiile de cele mai diferite orien
tări și intensificării acțiunilor proprii 
In vederea sprijinirii active a tuturor 
pașilor îndreptați spre ndincirea des
tinderii și crearea unui sistem trai
nic de securitate în Europa.

Salutind victoriile popoarelor din 
Indochina, rezoluția cu privire
Vietnam. Laos și Cambodgia cheamă 
pe tinerii democrați șl progresiști da 
pe cele cinci continente să-și întă
rească solidaritatea cu popoarele șl 
tineretul vietnamez, laoțian și cam
bodgian și adresează, cu prilejul ce
lei de-a l.3-a aniversări a creării 
F.N.E. din Vietnamul de sud, un vi
brant mesaj de salut și solidaritate

poporului și tineretului sud-vietna- 
mez.

O declarație adoptată de către Co
mitetul Executiv exprimă sprijinul 
deplin șl solidaritatea activă a tine
rei generații progresiste de pretutin
deni cu lupta dreaptă a poporului 
si tineretului coreean, pentru reuni- 
ficarea independentă si pașnică » 
patriei. A fost adoptată, de aseme
nea. o rezoluție’ privind situația din 
Asia.

Ținînd seama de necesitatea impe
rioasă a soluționării conflictului din 
Orientul Mijlociu, Comitetul Execu
tiv al F.M.T.D. se pronunță. In do
cumentul referitor la situația din s- 
ceastă rond, pentru aplicarea rezo
luțiilor Consiliului de Securitate In 
vederea realizării unei păci juste și 
durabile.

Poziția Comitetului Executiv
F.M.T.D. față de situația din Chile 
este reflectată Intr-un document 
care reafirmă solidaritatea activă cu 
forțele democratice din această țară, 
(țere să se pună capăt represiunilor 
antidemocratice, să fie eliberați buia 
Corvalan. ceilalți democrați și pa
triot i chilieni, exprimînd certitudinea 
că lupta dreaptă a poporului și ti
neretului chilian va triumfa. Rezolu
ția cu privire la America 
mbliniază dezvoltarea sub

«I

la

AL F.M.T.D.

cu poporul vietnamez

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România a 
luat cunoștință cu profundă îngrijo
rare despre procesul intentat celor 
zece muncitori spanioli, printre care 
Marcellino Camacho Abad. Nicolas 
Sartorius Alvares și alții, care sint 
amenințați cu ani grei de inchisoa- 

și nu au altă vină decit aceea de 
a fi activat pentru apărarea 
•urilor legitime economice și 
ie'ftle celor ce muncesc.

drep- 
socia-

MADRID
Exprimînd sentimentele membrilor 

de sindicat din țara noastră, cerem 
să acționați In spiritul Declarației 
drepturilor omului și sâ luați mă
surile cuvenite pentru anularea pro
cesului 1001 '1972, pentru eliberarea 
imediată a lui Camacho și a celor
lalți nouă muncitori, pentru asigu
rarea în fapt a drepturilor și liber
tăților sindicale.

CONSILIUL CENTRAL AL UNIUNII 
GENERALE A SINDICATELOR DIN 

ROMÂNIA

La Combinatul petrochimic de la 
Brazi a avut loc. joi după-amiază, o 
adunare de solidaritate cu poporul 
vietnamez, prilejuită de împlinirea a 
13 ani de la întemeierea Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud. A luat part© un marc nu
măr de salariați ai combinatului.

Au fost prezenți Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul Republicii Demo
crate Vietnam- la București, Lam 
Van Luu, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud la București, 
membri ai celor două ambasade.

In cadrul adunării a luat cuvintul 
Nicolae Pavelescu, vicepreședinte al 
Consiliului județean Prahova al 
Frontului Unității Socialiste, care a 
arătat că poporul român a nutrit 
din primul moment profundă simpa
tie față de lupta dreaptă o poporu
lui vietnamez, și-a manifestat, in 
permanență, solidaritatea militantă 
cu cauza sa justă, acordind Vietna
mului luptător întregul său sprijin, a 
acționat cu consecvență pentru înce
tarea agresiunii și soluționarea pe 
cale politică a conflictului din Viet
nam. România socialistă sprijină ac
tivitatea Guvernului Revoluționar 
Provizoriu, se pronunță pentru res
pectarea întocmai a prevederilor 
Acordului de la Paris privind Viet
namul, pentru înfăptuirea nestînje- 
nită a aspirațiilor fundamentale ale 
poporului vietnamez.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Lam Van Luu, care, mulțumind 
pentru cuvintele rostite la adresa 
poporului său, a evidențiat marile 
succese pe care patrioții sud-vietna- 
mezl le-au obținut in cei 13 ani de 
existență a F.N.E. in lupta pentru 
apărarea libertății și ființei națio
nale, împotriva agresiunii imperia
liste. pentru înfăptuirea unor trans
formări înnoitoare. O confirmare de 
netăgăduit a rolului important pe 
care- F.N.E. l-a avut in conducerea 
hotărită a patrioțilpr sud-vietnamezi, 
pentru triumful cauzei drepte a li
bertății poporului o constituie însuși 
Acordul de la Paris, care a pus ca
păt celor IA ani de război pe pâ- 
mint vietnamez.

Populația Vietnamului de sud este 
conștientă că victoria obținută de ea. 
a continuat vorbitorul, nu poate fi 
despărțită de sprijinul și ajutorul 
prețios ale guvernului șl poporului 
frate român, ale guvernelor și po
poarelor țârilor socialiste, ale țărilor 
iubitoare de pace și dreptate, ale or
ganizațiilor naționale și popoarelor 
progresiste. Poporul vietnamez și 
poporul român sint popoare frățești. 
Ele sint de mult timp legate prin 
relații bune de prietenie. Conducă
torii partidului și statului român 
au reafirmat in repetate rinduri de
plina solidaritate cu lupta eroică a 
poporului vietnamez și întregul spri
jin pentru cauza dreaptă a acestuia. 
Acest lucru il confirmă și faptul că 
România socialistă a fost printre pri
mele state care au recunoscut Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud ; ea 
a salutat cu satisfacție acordurile de 
la Paris privind instaurarea păcii în 
Vietnam. România — a declarat 
intr-o recentă cuvîrrtare tovarășul

Nicolae Ceaușescu — sprijină- activ 
eforturile poporului vietnamez in 
consolidarea păcii și reconstrucția 
pașnică a patriei sale, pentru dez
voltarea sa «e-sine-stătâtoare pe 
calea progresului economic și social. 
Nu vom uita niciodată încurajarea, 
sprijinul și ajutorul care sint expre
sia prieteniei fierbinți și a solidari
tății combatante ale Republicii Socia
liste România față de îndelungata 
luptă a întregului popor vietnamez.

Cu prilejul celei de-a 13-a aniver
sări a creării Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, am
basadorul Republicii Vietnamului de 
Sud la București, Lam Van Luu, a 
organizat, joi seara, la sediul amba
sadei, o gală de filme documentare.

Au participat Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. general-colonel Vasile Ionel, ad
junct al ministrului1 apărării naționa
le. Tudor Ionescu, președintele Co
mitetului național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez. oameni 
de cultură și artă, ziariști. (Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al statului Bah
rein. Mohammed Bln Mubarak al- 
Khalifa. pentru felicitările transmi
se cu ocazia zilei naționale a acestei 
țări.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

22, 23 și 24 decembrie. In țară : 
Vreme in generai umedă și relativ 
călduroasă la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil, cu innorări mai 
accentuate in jumătatea de vest a 
țării, unde vor cădea precipitații, 
îndeosebi 6ub formă de burniță si 
ploaie. In rest, precipitații izolate. 
Vint moderat. Temperaturile minime 
vor oscila intre minus 7 și plus 3 
grade, iar maximele intre minus 2 și 
plus 8 grade. Local se va semnala 
ceață. în București : Cerul va fi 
temporar noros. favorabil precipita
țiilor sub formă de burniță și ploaie. 
Vint slab pină Ia potrivit. La înce
putul intervalului, temperatura 
creștere.

cinema
• Veronica se întoarce : PATRIA
— 9; 11.15: 13,30.................... - ““ “
a Marele vals 
e.30: ii: 
CAPITOL 
18,30: 21.
• intlmplărl 
SCALA — B:

16: 18,15; 20,30. 
LUCEAFĂRUL - 

13,30; 16; 18 30 ; 21.
— 6,30; 11; 13.30; 16;

cu
11,15;

Cosa Nostra : 
_______ . .... . 13.30; 16.15; 
13.45; 21, BUCUREȘTI — 8 45; 11:

• 21 FAVORIT —
9-.5; 11.30: 13 45; 16: 18.15: 2G.JO.
• Fata din Istanbul : FESTIVAL
— P; 11.15: 13,30; 16; 18,30; 20.45. 
a Julianc : LUMINA — 9.30; 12; 
14.30: 17.5U: 2>,30.
• Morgiana : CENTR.AL — 9.15;
11,30; 13.45; 16; 18.15; 20.30.
• petrecerea : VICTORIA — 8,45;
11; 13,15: 15.45: 18.15: 2L43.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 11.30; 16.
• Cortul roșu : DOINA — 8,45;
12,45: 17.15; 2E
• Torino negru t EXCELSIOR — 
f: 1: 15; 13.30: 16: 18.1s; 20.30. 
LODIA — B; 11,13: 13.30; 16; 
20.45. FLAMURA — 9; 11.13;
16, 18.15: 20,30.
A Evadarea : DACIA — 9: 
13.30; 16; 18.15: 20.30.
• Generalul doarme In picioare :
GRIV1TA — 9: 11.15; 13.30; 16:
18,15; 20.30, AURORA — 9: 11.l»! 
13.30; 15.45; 18; 20.15.
a Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : VIITORUL — 
16; IR; 20.
a Monte Carlo : TIMPI TU NOI — 
t )5—20.15 în continuare.
a în munți crește un brad verde : 
CIULEȘTI’ — 15.30: 12: 20.15- 
a Ultimele șase minute : BL CEGI
— 15 30; 18: 20.15. LIRA — L.30; 
18- 20,15. ARTA — 15.30; 18; 20.15. 
a Anatomia dragostei : PACEA
— 15.30; 17.45; 20. ...
a Misiunea secretă a maiorului 
Cook : BUZEȘT1 — 9: 11.15; 13.M>: 
IC; 18.15; 20,30. GLORIA — 8: 11,15: 
15 20: 15.45; 18.15; MODERN
— 9; 11.15: 13,30: 16; 10.15; 20.30.
a Vifornița : FLOREASCA —
15,30; IC; 20,13.
a Cu cărțile ^>e față : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
IC; 20.15.
a 100 de lei : COSMOS — 15.20; 
IC: 20Â5.
Î, Bună seara, doamnă Campbell : 

iRUMUL SĂRII — 15.30: 18; 20.1*.
COTROCENI - 15.30; 18; 20.15.

a Ancheta poștașilor : MUNCA

• Ultimul tren din Gun Hill :
FERENTARI — 13 30; 18; 20.15.
• Monolog : RA1IOVA — 15.30;
18; 20.15.
• Doi pe un balansoar : POPU
LAR — 15.30: 13; 20,15.
• Omul din La Mancha : VOLGA 
— 9,30; 12,15; 13: 17,45; 20.15.
• Love story : UNIREA — 15.30: 
30; 20,15.
• In arșița nopții : CRINGAȘI — 
15.30; 18: 20.15.
• Omul de dincolo : VITAN — 
15.30: 17.45: 20.
• O floare țl doi grădinari : MO
ȘILOR — 9: 12.30: 16: 19.30.
a O afacere pe cinste : PRO
GRESUL — 13.30; 18; 20,15.
• Vagabondul : FLACARA — 9: 
12.30; 16: 19,15.

20.35 Film artistic : „Simon 
lîvar".

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL 11

20,00 Reportajul sfiptâminii 
din viața Botoșanilor'

20,20 Pagini muzicale de mare 
populurltate : Simfonia a V-a 
de Beethoven. Interpretează 
orchestra simfonică din Mos
cova.

20.50 Telex.
20.55 Mal aveți o întrebare ? Origi

nea și evoluția omului Sn lu
mina noilor descoperiri.

21.30 Gala maeștrilor : Ion Dacian.
21.50 Biblioteca pentru toți : Mihail 

Sadoveanu.

ME-
18.30;
13.30:

t
PROGRAMUL I

Lee-t.OO Curs de limba franceză, 
tla 73.

9.30 Curs de limba rusft.
Va 71. 

în.oo Telex. 
10,05 Clntă corul cămin ului 

tursl din Dâbulenl-Dolj.
10.20 Teleobiectiv.
10.35 Film artistic : „Sămlnțâ rară“.
12,10 Telejurnal.
1G.OO — 17.00 Teleșcoală.
17.30 Cura de limba engleză. Lec

ția 71.
18.W Telex.
18.05 Tragerea Loto.
18.1S Cunoașteți legile ?
18.30 Atenție la... neatenție • ,.F6’-ă 

riscuri" — documentar de 
protecție a muncii • Nou
tăți tehnice.

1B.50 Revista economică TV.
19.20 1001 de seri : Șoricelul moto

rizat (VI).
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărltor.

M.bO Cintecul săptămlnil : „Drag 
mi-e jocul românesc".

20.06 Prlm-plan.
20.30 Publicitate.

Lec-

cui-

forme, in concordanță cu condlțlil» 
specifica existente în flecare țară d« 
pe acest continent, a luptei popoare
lor și tineretului lalino-american 
pentru consolidarea independenței, 
valorificarea resurselor natural* tn 
interesul propriu, pentru profunde 
înnoiri «ociale. împotriva imperialis
mului.

Documentul cu privire la Africa 
relevă contribuția importantă a ti- 
nerotulul la lupta popoarelor africane 
pentru eliberarea de sub dominație 
colonialistă și neocolonialistă, pentru 
consolidarea independenței și dez
voltarea de-sine-stâtătoare a fiecărui 
popor. Comitetul Executiv al F.M.T.D. 
a adresat un salut frățesc tineretu
lui și poporului noii republici inde
pendente — Guineea Bissau.

Au fosț adoptate rezoluții cu pri
vire la cel de-al X-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților șl 
la Congresul mondial al forțelor 
păcii.

Comitetul Executiv al F.M.T.D.- • 
hotârit convocarea celei de-a 
Adunări a F.M.T.D., care va 
loc în cursul anului viitor, în 
Bulgari^

Partlcipanții la ședința Comitetului 
Executiv au adoptat un mesaj adre
sat tineretului Republicii Socialista 
România.

IX-a
avea
R.P.

Latină 
multiple (Agerpres)

Mitingul tineretului din
Joi după-amiază a avut loc, la 

clubul tineretului din sectorul 4 din 
Capitală, un miting de solidaritate 
cu lupta popoarelor și tineretului 
împotriva imperialismului și colo
nialismului, pentru pace și progres, 
la care au luat parte delegațiile pre
zente la reuniunea Comitetului Exe
cutiv al Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat, precum și nu
meroși tineri bucureșteni — munci
tori, elevi și sludenți — care au fă
cut o primire călduroasă reprezen
tanților organizațiilor democratice și 
progresiste de tineret de pe toate 
continentele.

Mitingul, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă entuziastă, a fost 
deschis de George Ghenoiu, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al U.T.C., care a transmis 
oaspeților de peste hotare un cald 
salut de solidaritate intemaționn- 
listă din partea tineretului capita
lei României socialiste.

Au luat apoi cuvintul Pierro La- 
picirella, președintele F.M.T.D. : dr. 
In Sokan, șeful delegației tineretului 
Frontului Unit Național din Cambod- 
gia ; Fahmi Al Hakak, membru al 
Comitetului Executiv al Tineretului 
Democrat din Irak ; A. Fernandez, 
reprezentantul tineretului comunist 
din Chile ; Frank Bochow. secretar 
al Consiliului Central al Tineretului 
Liber German din R. D. Germană ; 
Zi Zae Ryong, vicepreședinte al C.C. 
al Uniunii Tineretului Muncitoresc 
Socialist din R.P.D. Coreeană : Pan- 
nilo Raimo, secretar al C.C. al 
Ligii Tineretului Democrat din Fin
landa ; Makaya Lazare, secretar-al 
C.C. al Uniunii Tineretului Socialist 
din R. P. Congo ; Perla Victor, re
prezentant al Tineretului Comunist 
din Uruguay.

Din partea C.C. ol U.T.C. a luat 
cuvin Ud tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C. El a subliniat că primirea de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
participant lor la lucrările Comitetului 
Executiv al F.M.T.D. are semnifica
ția uhei înalte aprecieri pe care 
partidul și statul nostru o acordă 
activității creatoare a tinerei gene
rații din România, rolului și corrtri- 
buției pe care F.M.T.D., forțele re
voluționare și progresiste din în
treaga lume o aduc in lupta Impo- 
tri va 
mulul, pentru 
rare,
Vorbitorul a reafirmat hotărirea ti-

acrei generații a patriei noastre ca, 
acționind neabătut in spiritul și pe 
baza politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, să-și 
aaucă și in viitor contribuția sa 
constructivă la înfăptuirea unității 
de acțiune a forțelor democratice, 
progresiste ale tineretului din 
treaga lume.

In încheiere, Alain Thdrouse, se
cretar general al F.M.T.D., a 
citire mesajului pe care Comitetul 
Executiv al F.M.T.D. l-a adresat ti
neretului Republicii Socialiste Româ
nia.

întreaga desfășurare a mitingului 
a scos in evidență cu putere rolul

in

dal

Capitală
important și responsabilitățile #* 
revin tineretului democrat, progre
sist, care se afirmă in lumea con
temporană ca o uriașă forță a pro
gresului. democrației și păcii : a sub
liniat necesitatea întăririi continue 
a unității tinerei generații pe plat
forma largă a luptei împotriva im
perialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului, pentru adinefrea 
cursului spre destindere In viața in
ternațională, pentru soluționarea 
problemelor majore cu care este 
confruntată omenirea. în concordan
ță cu aspirațiile și interesele legi
time ale tuturor popoarelor. «

(Agerpree)

La încheierea celei de-a Xl-a reuniuni
a prezidiului CIMEA

imperialismului și colonialis- 
destindere și coope- 

democrație, pace $i progres.

Ieri au luat sfirșit la București 
lucrările unei prestigioase intilniri 
internaționale care se inscrie in și
rul manifestărilor consacrate coope
rării pe plan mondial in domeniul : 
ihvătâmintplui și educației, găzduite - 
în ultima vreme de tara noastră» Este*» 
vorba d&spre cea de-a XI-a reuniune-1 
a prezidiului CIMEA — Comitetul 
internațional al mișcărilor de copii 
și adolescenți, de pe lingă F.M.T.D. 
— la care au participat reprezentanți 
ai organizațiilor de copii și tineret 
din mai multe țări ale lumii. Des
fășurată in contextul largii dezvol
tări a solidarității militante șl al 
colaborării tineretului democrat, pro
gresist și revoluționar de pretutin
deni, o astfel de reuniune a celor ce 
se dedică cu pasiune și răspundere 
creșterii și formării tinerei generații 
in spiritul prieteniei, respectului re
ciproc și cooperării în slujba progre
sului, a prilejuit o îmbogățire și di
versificare a experienței fiecăruia 
dintre part'cipanți.

In acest context, cele două zile de 
dezbateri au fost consacrate analizei 
activității CIMEA in 1973 si discu
tării proiectului de pian de muncă 
pentru 1974. S-a evocat cu acest pri
lej bogata participare a copiilor la 
programul celui de-al X-lea Festival 
Mondial rI Tineretului și Studenților 
(Galeria prieteniei, intilnirile cu 
scriitori, gazetari, compozitori, ani
matori de sport, sărbătoarea interna
țională a copiilor etc.), numeroasele 
tabere internaționale. competițiile 
artistice si sportive care au purtat 
mesajul de pace și prietenie în toate 
colțurile lumii.

După cum au apreciat înșiși parti- 
cipanții la reuniune, CIMEA se află 
in momentul de față intr-un moment 
foarte important al istoriei sale, mar
cat printr-o creștere a autorității și 
activității proprii. Fapful se reflectă 
?i in proiectul de plan de muncă pe 
anul viitor.

Astfel, intre numeroasele acțiuni 
ce s-au conturat, pot fi amintite 
participarea CIMEA la diversele ma
nifestări organizate de F.M.T.D. și 
F.D.Î.F. vizind promovarea păcii și 
securității, continuarea unor acțiuni

de solidaritate cu capiii din țările ce 
luptă pentru libertate națională șl 
progres, social, organizarea „Caval
cadei aoareluj și a prieteniei", Tetra- 
llonul intern ați oria 1 al prieteniei, 
Concursul internațional tehnic al co
piilor, ‘.tâberej internaționale, ’piirn- 
piade ale ‘ nîbhîerîlof’ etc. în ăcelăși 
timp, unele sărbători cu caracter na
țional vor dobindi, prin atenția acor
dată de CIMEA, o semnificație inter
națională. Este cazul, intre altele, și 
al aniversării a .25 de ani a organi
zației pionierilor din țara noastră.

De altfel, legăturile strînsa intra 
copiii din România și CIMEA, parti
ciparea activă a României socialiste 
la activitatea CIMEA au fost subli
niate de numeroși participant! la 
reuniune.

— Pionierii României — ne-a de
clarat dl. Rene Vincent, președinte
le prezidiului CIMEA — iși aduc o 
contribuție de substanță la activita
tea noastră. Atit sub aspect organiza
toric, cit și ca participare nemijlocită 
se poate vorbi de o prezență conti
nuă. constructivă a lor la toate ac
țiunile inițiate.

Organizația pionierilor din fara 
noastră, care întreține relații cu pes
te 70 de organizații din întreaga lu
me, a participat la numeroase mani
festări din calendarul CIMEA : ani
versarea a 500 de ani de la nașterea 
lui Copernic, festivalul „Bucuria 
Europei" de la Belgrad etc. De ase
menea, țara noastră a găzduit stagiul 
internațional ..Educarea copiilor in 
spiritul ocrotirii mediului înconjură
tor", simpozionul „Rolul social al 
jocurilor copiilor".

Valoarea universală și mereu ac
tuală a principiilor adoptate incă din 
1959 de O-N.U. și consfințite in „De
clarația drepturilor coDilului", po
trivit cărora „umanitatea trebuie să 
dea copilului tot ce are ca mai bun", 
a reprezentat la reuniunea de Ia 
București un permanent jalon al ini
țiativelor pe care CIMEA și le pro
pune in continuare.

Radu CONSTANTINESCU

■* IN ATENȚIA OPINIEI PUBLICE INTERNAȚIONALE
teatre

• Filarmonica de stat ..George 
Enescu“ (ia Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Carlo 
Zecchi (Italia) — 20.
a Opera română : Olandezul zbu
rător — premieră — 19.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giaie" (sala Comedia) : Prizonierul 
din Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatru! ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) : O scrisoare plerdutA — 
20 (aala din str. Alex. Sahla) : 
Noile suferințe ale tlnârului „W“

• Teatrul Mic : Dragoste-a noas- 
trl - 19.30.
A Teatrul ,,C. I. Nott'ira" (sala 
Magheru) : Adio. Charlie — ir.șo. 
(-.ala Studio) : Bârbațl fără ne
veste — 20.
• Teatrul GlulCștl : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatru'. ..Țăndărică" (sala din 
Ca'ea Victoriei) : O poveste cu 
cintec — 10.
A Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
r.-se" 'sala Savoy) ; La Savoy, 
Boema ! — 19.30, rsala din Cale? 
■' .'.orie! r>'. 114) : Vino să ne vezi 
discarâ — 19.30.
• Teatrul de revistă ț! comed'e 
„Ion VasUescu“ : O fată Imposi
bilă — 19,30.
• Ansamblu’ artT' '■ ..Raosod’a
română" : Meleaguri fermei ate
— 19.30.

art

Penuria de energie și combustibil
S.U.A Exploatarea energiei geotermice

Statele Unite au adresat companiilor din țară o ofertă privind 
exploatarea resurselor geotermice dm California. Această sursă de 
energie, care se manifestă sub tormă de aburi ce vin din admcurile 
Pămintului, ar putea permite alimentarea directă a centralelor electrice, 
produdnd circa 20 la sută din electricitatea de care vor avea nevoie 
Statele Unite in anul 2000. Pină in prezent au fost identificate tere
nuri in suprafață de 20 de milioane de hectare, care ascund zăcăminte 
geotermice, dar nu se exploatează pe scară largă decit o singură sursă 
importantă, in nordul Californiei.

FRANȚA: Un anunț al Ministerului Transporturilor
Ministerul francez al Transporturilor a informat companiile ae

riene și maritime străine că nu va mai fi in măsură să asigure apro
vizionarea cu carburanți a avioanelor și navelor care fac escale tehnice 
neprogramate in Franța eau in teritoriile acesteia de peste mări.

CANADA : Reconsiderarea perspectivelor de dezvol 
tare a sectorului energetic.

Deși una din puținele țări industriale cu rezerve de petrol sufi
cient de mari pentru Încă citeva decenii, Canada se vede și ea con
fruntată cu amenințările unei crize de energie.

Noua situație a determinat o recoats-derare a perspectivelor de dez
voltare a sectorului energetic al Canadei. Tntr-un recent studiu în
tocmit 6>ub auspiciile guvernului se menționează că timp de un de
ceniu petrolul și gazele naturale vor fi Întrebuințate doar in sectoa
rele unde nu există posibilitatea tehnică a înlocuirii cu alți purtători 
de energie. Pini atunci, țițeiul va continua să fie atit de raționalizat

și de scump incit nu va fi rentabilă producerea, cu ajutorai lui. * 
energiei electrice, de pildă, iar, in aproximativ 25 de ani, transportu
rile vor fi electrificate in cea mai mare parte, petrolul găsindu-și in- 
'rebuințare atur.ci doar in alimentarea avioanelor și ca lubrifiant.

ANGLIA : Avocafii înlocuiesc roba cu... pardesiul
Ca urmare a restricțiilor in privința încălzirii clădirilor, introduse 

in Marea Britanic, președintele înaltei Curți de Justiție din Londra 
a invitat pe avocați să pledeze in pardesie și să-și lase perucile și 
robele la garderobă. Pentru a-și motiva gestul, președintele a declarat : 
,,Sub 15 grade, este intr-adevăr foarte frig".

R.F.G.: Haz de necaz
Penuria de energie a stimulat și spiritul inventiv al vest-germani

lor. In ultima’ vreme, presa din R.F.G. abundă în propuneri, care mai 
de care mai originale, de înlocuire a produselor energetice deficitare. 
Făcind haz de necaz, ministrul economiei din landul Renania de Nord- 
Westfalla a oferit automobiliștilor, in cursul unei conferințe de presă, 
o rețetă proprie :

— Luați, a spus el, cărbune, pisați-1 intr-o rișniță de cafea, ames
tecați-’. cu rachiu, pinâ oe capătă consistența unui piure, puneți-1 lntr-o 
butelie de sticlă, incălzlți-o și distilați conținutul cu mijloacele exis
tente la bordul mașinii. Apoi, răciți totul intr-un butoi cu bere și, cu 
ajutorul unei serpentine (de preferință din cupru), vărsați lichidul ob
ținut in rezervorul automobilului dv.

— $1 acum, oiteva sfaturi de altă natură, a adăugat ministrul: 
avertizați-vă vecinii in privința intențiilor dv.. alertați pompierii, ma
jorați taxele de asigurare pe viață. In cazul în care tentativa de a 
produce carburant va eșua, iar dv. veți scăpa cu zdc. veți .putea 
merge oricir.d... pe jos.



internațională
AZI SE DESCHIDE: întâlnire la C. C. al P. C. U. S.
Conferința de pace in problema 

Orientului Apropiat
La Geneva urmează să se deschidă 

la ora 10 30 (ora ' »ca V. Cor.- 
rinta de once in problema Orien

tului Apropiat. La Palatul Națiuni
lor. somptuoasa Sală a Consiliilor — 
■’ ■ i incintă este dominată de o
amplă alesorie murală, realizată In 
tonuri aurii, bej $i purpurii, rcore- 
" nd Pa ., Dreptatea. Legea si 
Rațiunea, adică tocmai valorile v- 
m-vie chemate să prezideze activi-
' a desfășura aici — este gata pen- 
i'.i a eăzdui pnrticipanțîi la faza 
■ aueuralâ a conferinței : Egiptul, 
lord;,-. Israelul. S’ale’e Unite. U- 
•- unea Sori. ticâ. Precum si sccreta- 
' ii ger. r.il al O.N.U. care va pte- 
z ria deschiderea lucrărilor.

f î aital 
la sediul Națiu
nilor Unite. e«(e

ora- 

CORESPONDENȚA
DIN GENEVA

« de pe malul lacului Lâ- 
man. oraș care, in perioada post- 
bciică. s;-a legat numele de tinerea 
unor importante reuniuni consacra
ta păcii. colaborării și destinderii în 
lume.

Celor ri'cva sute de corespondenți 
p^rmanenti acreditați la sediul de la 
Geneva al Națiunilor Unite li se a- 
daueă. de la o oră la alta, numeroși 

n '■*. ■ > 
1 mea — dovadă a interesului deo- 
* bit acordat acestui eveniment. In 
cercurile largi ale opiniei publice 
mondiale se consideră că această 
reun une c^te menită să marcheze o 
r a’ră de hotar in evoluția situației 
cm Orientul Apropiat, in sensul an- 
cajării durabile pe calea soluționă
rii problemelor complicate din a- 
c astă zonă prin mijloace politice, 
prin negocieri, in conformitate cu 
interesele fundamentale ale tuturor 
tăriicr si popoarelor din regiune, al 
Dă-:i si securității internaționale.

Miercuri și joi. aeroportul Cointrin 
» trăit intens ambianta febrilă ca- 
r'‘.eristică marilor reuniuni interna- 
t onale. in sala sa de primire con- 
semnindu-se primele activități publi- 
o' ale conferinței. La coborirea din 
avion, șefii delegațiilor țărilor parti
cipante. precum și secretarul gene
ral al O.N.U. au împărtășit primele 
lor reflecții asupra importantei eve
nimentului. asupra modalităților vi
zind. in concepția lor. să conducă la 
Instaurarea unei păci trainice in O-Sosirea ailor participantla Geneva

Joi. au mai sosit la Geneva, pentru 
a pârtie pa la conferință, Kurt Wald
heim. secretarul general al O.N.U.. 
Henry Kissinger, secretarul de stat 
ai S.U.A.. delegația Iordaniei, con
dusă de Zeid al Rifai. prim-minis- 
trj și ministru al afacerilor externe, 
și Abba Eban. ministrul afacerilor 
externe al Israelului.

La sosire. K. Waldheim și-a ex
primat speranța că această confe
rință ..va deschide calea unei păci 
drepte și durabile în Orientul A- 
propiat".

In cadru! unei lntilniri cu ziariș
ti. purtătorul de cuvînt oficial al 
secretarului general al O.N.U. a 
reafirmat că acesta ..apreciază că 
rolul care ii este încredințat în 
cadrul conferinței este efectiv și in
tenționează să-1 joace pe deplin**.

Drapelele celor 135 de state mem
bre ale O.N.U., arborate in fața se
diului organizației, au fost coborite, 
marți la prinz, pentru ultima oară 
In acest an. odată cu suspendarea 
lucrărilor celei de-a 28-a sesiuni a 
Adunării Generale a Națiunilor 
Unite, lucrări ce ar putea fi reluate 
in eventualitatea cind s-ar conside
ra necesară examinarea in acest ca
dru a problemei Orientului Apro
piat

Sesiunea din acest an a debutat 
exact cu trei luni in urmă printr-un 
eveniment de deosebită însemnăta
te in viața internațională și a orga
nizației — admiterea în O.N.U. a 
FL D. Germane și a R. F. Germania 
— un nou și mare pas pe calea În
făptuirii deplinei universalități a 
O.N.U., a creșterii prestigiului și a 
capacității sale de acțiune.

Susținând activ primirea în O-N.U. 
e celor două state germane. Româ
nia a dat expresie convingerii sale 
că organizația trebnie să ofere ca
drul ia care toate statele să poată 
participa direct la rezolvarea proble
melor internaționale, la promovarea 
cooperării intre popoare, a destinde
rii și păcii în lume. Aceeași convin
gere a determinat delegația română 
5a inițieze, împreună cu un grup de 
state socialiste Și nealiniate, înscrie
rea pe agenda sesiunii a punctului 
. crearea condițiilor favorabile pen
tru accelerarea reunlficării indepen
dente șl pașnice a Coreei** și să se 
pronunțe pentru invitarea necondi
ționată la dezbaterea acestui punct a 
reprezentanților R-P.D. Coreene. Ac
ceptarea de către plenară a acestei 
cereri legitime a fost salutată de co- 
virșitoarea majoritate a statelor 
membre drept un triumf al rațiunii, 
fiind astfel irdătupate obstacolele ri
dicate in mod artificial care ani de-a 
rindul au împiedicat participarea re
prezentanților uneia din părțile 
direct interesate La dezbaterea pro
bi emei coreene în cadrul O.N.U. In 
același sens, adoptarea de către or
ganizație a Dedarației-consens pri
vitoare la desființarea așa-zisei cr>- 
irusii a Națiunilor Unite pentru uni
ficarea și refacerea Coreei, încuraja
rea contactelor și dialogului între 
reprezentanții celor două părți ale 
țării pentru realizarea prin mijloace 
pașnice a unității naționale repre
zintă un indiciu al voinței politice a 
majorității statelor membre de a de
termina folosirea O.N.U. pentru pro- 

rientul Apropiat. Asemenea lui Kurt 
V'aldhcim, șefii diferitelor delegații 
au apreciat că această conferință 
..marchează o cotitură in căutarea ti
ne» soluții pentru problema Orientu
lui Apropiat", că ..însuși faptul că 
ca ponte să se deschidă constituie un 
marc pas înainte".

Opinia c. asigenerală Împărtășită 
a .'i e<"e că întrunirea conferinței 
♦'-te rezultatul eforturilor susținute 
desfășurate de numerosțâri, atit 
in cadrul diverselor instanțe ale Na- 
t inilor Unite (Adunarea Generală, 
Con-’iliul de Securitate. Secretaria- 
tul general), cit si In cadrul mul
tiplelor inițiative întreprinse de fac- 

11 al dif '■ lor sta
te. In această ordine de idei, cercu

rile diplomatico 
și de Dresă de 
aici înscriu. în 
rindul contribu
țiilor constructi
ve ale statelor 
lumii. mesajele 
șefului statului 
român, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, demersurile și 
contactele inițiate do țara noas
tră cu țările implicate in con
flict și cu alte țâri interesate, ideea 
României privind convocarea unei 
conferințe, sub egida O.N.U.. cu 
participarea tuturor țărilor implica
te in conflict, cit si a altor țări — 
indiferent de mărimea lor — care 
doresc si pot să aibă un aport util 
11 rezolvarea definitivă a situației, 
la întronarea unei păci drepte și sta
tornice in Orientul Apropiat.

Deschiderea conferinței — se re
marcă aici — este, evident, numai 
un început care se cere continuat, 
adincit și consolidat cu răbdare și 
perseverență, printr-o activitate la
borioasă și multilaterală. Este im
perios necesar să se facă totul pen
tru consolidarea încetării focului și 
aîungerea ia o soluție rapidă si de
finitivă, care să țină seama de ce
rințele păcii și securității : retrage
rea trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate, garantarea su
veranității si integrității teritoriale 
a tuturor statelor din zonă, soluțio
narea problemei poporului palesti- 
nean in conformitate cu aspirațiile 
sale legitime.

La ora transmisiei acestei relatări, 
participantii sint angajați in multi
ple contacte bi și multilaterale in 
scopul clarificării diferitelor detalii 
legate de activitatea concretă a reu
niunii.

Cornellu V1AD

Procesul împotriva 
sindicali

MADRID 20 (Agerpres). — La Tri
bunalul ordinii publice din Madrid 
a inceput procesul așa-zis „Mii 
uno“ (1001), intentat unui grup de 
zece persoane, arestate cu 18 luni 
in urmă și acuzate de a fi organi
zat, la 24 iunie 1972, o reuniune pen
tru a coordona pe plan național ac
țiunea Comisiilor muncitorești (sin
dicatele nerecunoscute de guvern). 
Cel mai cunoscut dintre acuzați este 
Marcelino Camacho, in virstă de 
55 de ani, de mai multe ori întem
nițat pentru activitatea sa politică. 
Alături de el, pe banca acuzaților se 
află Eduardo Saborido, in virstă de 
28 de ani. avocatul Niccolas Sarto
rius, in virstă de 34 de ani, preotul 
Francisco Garcia Salve și alți mili
tant! pe tărim politic și social.

Reprezentanți ai Federației Mon
diale a Sindicatelor și ai Sindicate
lor Muncitorilor Creștini au sosit 
deja in capitala Spaniei, precum și 
reprezentanți ai sindicatelor din ță
rile scandinave, R.F. Germania, 

movarea aspirațiilor și intereselor le
gitime ale popoarelor lumii.

Intre cele peste 100 de puncte ale 
agendei sesiunii o însemnătate prio
ritară a fost acordată inițiativei 
României vizind „creșterea rolului 
O-N.U. in menținerea și consolidarea 
păcii și securității internaționale, in 
dezvoltarea colaborării între toate 
națiunile, în promovarea normelor 
dreptului Internațional in relațiile 
dintre state**. „Aceasta — declara 
președintele Adunării Generale, Leo- 
poldo Benites (Ecuador) — este o 
chestiune de o importanță cardinală.

România la a 28-a sesiune 
a Adunării Generale a 0. N. U.
întrucât de modul în care o abordăm 
și o vom soluționa depinde, in esen-‘ 
ță, rezolvarea tuturor problemelor 
majore care confruntă astăzi, in cel 
mai înalt grad, întreaga comunitate 
umană și, deci, organizația noastră**.

Intr-adevăr, dezbaterile din plena
ră asupra acestui punct, precum șl 
asupra proiectului de rezoluție al 
României, căreia i s-au alăturat 40 
de state in calitate de coautoare, au 
pus in evidență necesitatea sporirii 
in oontinuare a rolului organizației 
în cimpul relațiilor politice mondia
le, In noile condiții Internațio
nale. S-a pus accentul, în special, 
pe necesitatea imperioasă ca organi
zația să devină un instrument mai 
eficace In apărarea și Întărirea in
dependenței și suveranității tuturor 
statelor, a dreptului Inalienabil al 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, fărâ nici un amestec din 
afară, subliniindu-se. totodată, dato
ria ce incumbă O-N.U. de a acționa, 
cu toată fermitatea, pentru preveni
rea și curmarea actelor de agresiu
ne sau a oricăror altor acțiuni care 
ar primejdui pacea șl securitatea 
internațională.

Și in anul acesta, problemele esen-

Vizita ministrului de externe 
al României în Polonia
Primiri Io tovarășii E.

VARȘOVIA 20. — (Corespondenți 
de la Gh. Ciobanii). Ministrul aface
rilor, externe nl Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. aflat 
intr-o vizită oficială in Polonia, a 
fost primit. Joi. de Edward Gierck, 
prim-sccretar al C.C. al P.M.U.P.. că
ruia i-a transmis un mesaj de salut 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general a! P.C.R.. 
președintele Consiliului de Stat al 
României.

La rindul său. tovarășul Edward 
Gierck a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutări cordiale și cele 
mai bune urări de noi succese In ac
tivitatea sa.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
și-a exprimat convingerea că relațiile 
de prietenie dintre P.M.U.P. si P.C.R. 
și de colaborare pe multiple planuri 
dintre cele două țări și popoare se 
vor dezvolta continuu. în folosul cau
zei păcii și socialismului.

în aceeași zi. ministrul afacerilor 
externe al României a fost primit, la 
palatul Belvedere, de Henryk Ja
blonski. președintele Consiliului de 
Stat al Poloniei, căruia i-a transmis 
salutul tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
La rindul său. Henryk Jablonski a 
transmis tovarășului Nicolae

Presa arabă despre România
CAIRO 20 — (Corespondentă de la 

Nicolae N. Lupu). — Ziarul egiptean 
„AL AKIIBAR** subliniază, in nu
mărul său de joi, rezultatele fruc
tuoase ale vizitei întreprinse în 
România de delegația Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Agricole din 
Republica Arabă Egipt.

Reluînd o declarație a conducăto
rului delegației, ziarul menționează 
că aceasta a fost primită, în timpul 
vizitei, de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Șeful statului român, relevă ziarul, 
a rugat delegația egipteană să 
transmită președintelui Sadat un sa
lut prietenesc.

Totodată, se menționează că Româ
nia susține drepturile arabilor și 
drepturile poporului palestinean. 
România, adaugă ziarul, va acorda

unor conducători 
spanioli
Belgia și Italia pentru a urmări 
procesul. Federația internațională a 
Juriștilor Democrati este reprezen
tată de secretarul său general. Sint 
prezenți, de asemenea, vicepreședin
tele Asociației avocaților din Alge
ria și fostul ministru american al 
justiției. Ramsey Clark.

La apelul P.C- din Spania, aflat, 
de asemenea, in ilegalitate, și Co
misiilor muncitorești, in zilele pre
mergătoare procesului au fost orga
nizate demonstrații la Bilbao și în 
alte orașe.

In actul de acuzare, procurorul 
oficial a cerut condamnarea lui Mar
celino Camacho la 20 de ani de în
chisoare. Ceilalți activiști sindicali 
sint pasibili de pedepse variind intre 
12 și 18 ani de închisoare. După 
prima ședință a tribunalului, desfășu
rată cu ușile închise, procesul împo
triva conducătorilor sindicali spanioli 
a fost aminat temporar pentru veri
ficarea probelor prezentate de apă
rare.

țiale ale dezarmării, dezvoltării și 
decolonizării au format obiectul 
unor vii și ample dezbateri, ca urma
re a imobilismului In care se află 
negocierile din cadrul Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva, a 
lipsei de progrese vizibile spre în
deplinirea obiectivelor strategiei in
ternaționale a dezvoltării și înfăp
tuirea pină la capăt a declarației vi
zind lichidarea ultimelor vestigii ale 
colonialismului.

Rezoluțiile adoptate la aceste ca
pitole mari ale agendei exprimă în
grijorarea popoarelor față de o ase

menea stare a lucrurilor și avansea
ză propuneri concrete pentru depă
șirea acestei faze critice. Astfel, in 
rezoluția elaborată de România — 
căreia i s-au alăturat zece state In 
calitate de coautoare — la punctul 
privitor la consecințele nefaste pe 
plan economic și social ale cursei 
înarmărilor, ca și in alte rezoluții la 
care România este coautoare, sint În
scrise o serie de măsuri concrete de 
natură să contribuie la încetarea spi
ralei armamentelor, in special a ce
lor nucleare, la reducerea bugetelor 
militare, crearea de zone denucleari- 
zate, retragerea trupelor șl bazelor 
militare străine de pe teritoriile al
tor state etc.

Problemele dezvoltării au fost a- 
bordate atit in interdependență cu 
cele ale dezarmării, cit și indepen
dent de acestea, apreciindu-se că in
tr-adevăr adoptarea de măsuri efec
tive de dezarmare ar elibera imense 
resurse financiare, materiale și uma
ne care ar sluji efectiv progresului 
economic al popoarelor. Dar. in con
dițiile in care asemenea măsuri în
târzie a fi adoptate, acest lucru nu 
trebuie să slăbească eforturile pentru 
promovarea dezvoltării și lichidarea

Gierek și H. Jablonski

Ceaușescu cele mai cordiale urări de 
noi succese.

I-a primiri, desfășurate intr-o at
mosferă cordială, tovărășească. a 
participat Aurel Duca, ambasadorul 
României la Varșovia.

l-a Ministerul Afacerilor Externe 
su continuat convorbirile dintre mi
ll ș*r:i color două țări. fiind exa
minate aspecte alo colaborării bi
laterale. precum și unele probleme 
ale situai iei internaționale. In pre- 
z nța celor doi miniștri de externe 
și a delegațiilor participante la con
vorbiri a fost semnat planul de co
laborare culturală pe anii 1974—1975 
dintre România și Polonia. Docu
mentul a fost semnat de Aurel Duca, 
ambasadorul României la Varșovia, 
si do S. Trepczynskl. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al Polo
niei.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a depus o coroană de flori la 
Monumentul soldatului necunoscut 
din Piața Victoriei din Varșovia.

Joi seara. George Macovescu a o- 
ferit. in saloanele Ambasadei româ
ne din Varșovia, un dineu in onoa
rea ministrului afacerilor externe al 
R.P. Polone, Stefan Olszowski. In 
timpul dineului, desfășurat intr-o at
mosferă cordială, au fost rostite 
scurte toasturi.

asistență mișcării cooperatiste egip
tene si arabe.

Pe de altă parte. Buletinul agen
ției palestinene de informații 
,,WAFA“ publică, sub titlul „Pre
ședintele Ceaușescu susține aspira
țiile legitime ale palestinenilor". un 
material asupra declarațiilor făcute 
în ultimul timp de către șeful sta
tului nostru cu privire la situația 
din Orientul Apropiat. ..Președinte
le Republicii Socialiste România — 
scrie agenția — a reafirmat poziția 
Partidului Comunist și statului ro
mân, potrivit căreia, pentru asigu
rarea unei păci durabiletin Orientul 
Apropiat, trebuie să fie soluționată 
problema poporului palestinean. in 
conformitate cu aspirațiile sale le
gitime. și înfăptuită Rezoluția Con
siliului de Securitate din noiem
brie 1967. România se pronunță îm
potriva oricărei anexări de teritorii 
prin forță".

agențiile de presă transmit:
Ambasadorul României la 

Londra, Pretor Popa, a semnat, 
in numele guvernului român, la se
diul Organizației Maritime Consul
tative Interguvernamentale, Con
venția internațională pentru secu
ritatea conteinerelor, care a fost în
cheiată La Geneva la 2 decembrie 
1973.

Janos Kâdâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., a primit, joi, o 
delegație militară sovietică, condusă 
de mareșalul Uniunii Sovietice An
drei Greciko, ministrul apărării al 
U.R.S.S., care se află într-o vizită 
oficială de prietenie în R. P. Un
gară.

decalajelor economice dintre statele 
in curs de dezvoltare și cele in
dustrializate. La acest capitol plena
ra a adoptat cu majorități covârși
toare de voturi numeroase rezoluții
— cea mai mare parte din acestea 
avind drept coautoare și pe România
— care vizează mobilizarea voinței 
politice a statelor pentru abordarea 
cu hotărî re, răspundere Și realism a 
problemelor economice, comerciale 
și financiare care confruntă țările 
in curs de dezvoltare. Dintre aceste 
documente se evidențiază, în pri
mul rind, rezoluția prin care se ho
tărăște convocarea în 1975 a unei 
Adunări Generale extraordinare a 
O.N.U. in problemele dezvoltării.

Și la această sesiune România a 
sprijinit cu hotărire cauza justă a 
popoarelor care luptă pentru sfări- 
marea jugului dominației străine, 
numele țării noastre figurînd prin
tre coautorii a peste 10 rezoluții in 
probleme coloniale, cum ar fi cea 
privind lichidarea, ocupării de către 
forțe militare portugheze a unor 
sectoare ale Republicii Guineea-Bis- 
sau. încetarea războaielor colonia
liștilor portughezi in Angola și Mo- 
zambic. abolirea politicii de a- 
partheid a regimului din Pretoria 
și altele.

Problemele tinerei generații, nece
sitatea participării sale nestingheri
te la viața socială, economică și po
litică. inclusiv la procesul complex 
de elaborare și adoptare a decizi
ilor, de jalonare a direcțiilor vieții 
și progresului națiunilor, precum și 
la viața politică internațională — 
sint liniile esențiale ale rezoluției 
românești adoptate In unanimitate 
de plenară la punctul „Situația so
cială a tineretului lumii**.

Activitatea intensă a delegației 
române la această sesiune, mate
rializată, intre altele, in participa
rea activă la dezbaterea tuturor 
problemelor importante ale agendei, 
in elaborarea a patru rezoluții pro
prii, în redactarea și participarea In 
calitate de coautor la alte 30 de re
zoluții, atestă însemnătatea deosebi
tă pe care țara noastră o acordă 
Națiunilor Unite, hotărârea nestră
mutată de a-și aduce in continuare 
contribuția constructivă la aborda
rea și soluționarea problemelor care 
confruntă astăzi întreaga comunita
te a națiunilor.

C. ALEXANDROAIE
New York.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
Kremlin a avut ioc, joi, o intilnire 
a .secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., L. I. Brejnev. cu partici- 
panții la recenta consfătuire a se
cretarilor comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și muncito
rești din unele țări socialiste.

Au luat parte reprezentanți ai : 
Partidului Comunist Bulgar. Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
Partidului Comunist din Cuba, Par
tidului Socialist Unit din Germania, 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, Partidului Comunist Ro
mân. Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietico.

Din partea Partidului Comunist 
Român, la intilnire au participat to
varășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., șl Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

ÎNTREVEDERE TOVĂRĂȘEASCĂ
MOSCOVA 20 — Corespondentul 

Agerpres. Nicolae Crețu. transmite : 
Tovarășul Cornel Burtică. membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a avut.

APARIȚIA IN ITALIA A UNUI VOLUM DE

FOTOGRAFII CONSACRAT ȚĂRII NOASTRE

„România, univers latin"
O nouă lucrare dedicată Româ

niei s-a adăugat in aceste zile ope
relor consacrate îndeosebi în ulti
mii ani țării noastre și poporului 
român. Este vorba de albumul de 
fotografii : „România, univers la
tin** al artistei italiene Mariapia 
Vecchi.

Albumul, tipărit în condiții gra
fice excelente, de către editura 
„Unedi“ din Roma, oferă, prin cele 
peste 250 de fotografii alb-negru și 
color pe care le conține, o imagi
ne vie, cuprinzătoare, a bogatei 
istorii a poporului român, a fru
museților naturale ale țârii noas
tre, a chipului de azi al României.

Lucrarea se deschide printr-o 
prezentare semnată de cunoscutul 
om politic italian, senatorul Amin- 
tore Fanfani, secretar național al 
Partidului democrat-crestin. In cu
vinte elogioase. Amintore Fanfani

Întrevedere Pompidou- 
Kissinger. Secretarul ds stat al 

S.U.A., Henry Kissinger, aflat Intr-o 
vizită la Paris, a fost primit, In 
cursul zilei de joi, de președintele 
Georges Pompidou. Au fost abordate 
situația din Orientul Apropiat, in 
perspectiva conferinței de pace care 
va începe la 21 decembrie, precum 
și unele aspecte ale raporturilor din
tre S.U.A. și Europa occidentală.

Reprezentanții Confede
rației internaționale a sin
dicatelor libere 51 ai c!lorva 
sindicate internaționale de ramură 
eu cerut Națiunilor Unite să con
voace o conferință mondială consa
crată problemelor energiei și folosi
rii miinii de lucru. Prin această ini
țiativă se urmărește dezbaterea u- 
nor măsuri concrete vizind „evita
rea unei recesiuni economice pe 
plan internațional provocată de cri
za de energie, de activitatea socie
tăților monopoliste multinaționale și 
de inflație, in condițiile absenței u- 
nor mijloace de acțiune din partea 
factorilor responsabili**.

Totodată se subliniază că în fața 
pericolului „unor concedieri masive 
sub pretextul stării de criză econo
mică**. este necesară intensificarea 
solidarității sindicale.

Pagina culturală de joi a co
tidianului guvernamental algc- 
rian ,,El Moudiahid ‘ a fost des
chisă de titlul „Perspectivele 
remarcabile ale teatrului româ
nesc in noul sezon". Sub o foto
grafie pe trei coloane, infățișind 
noul edificiu ultra-modern al 
Teatrului National din Bucu
rești, ziarul subliniază. Intr-un 
articol amplu, că acest nou așe- 
zămint cultural deschide per
spective și mai mari teatrului 
national românesc, cu vechi tra
diții — instituție care prin în
treaga sa activitate s-a pus in 
slujba poporului.

Președintele Peron s-a în- 
tilnit cu o delegație a P.C. 
din Argentina. In Mdrul °bl?- 

nuitelor consultări pe care șeful sta
tului argentinean le are cu repre
zentanți ai principalelor partide și 
organizații politice din Argentina, la 
Buenos Aires a avut loc o Intilnire 
a președintelui Juan Domingo Peron 
cu o delegație a Partidului Comunist

PREMIERUL SPANIOL-VICTIMĂ A UNUI ATENTAT
MADRID 20 (Agerpres). — Pre

ședintele guvernului spaniol, ami
ralul Luis Carrero Blanco, a fost 
ucis in dimineața zilei de joi. 20 de
cembrie. Un comunicat al Ministe
rului spaniol al Informațiilor a pre
cizat că decesul premierului Carrero 
Blanco a intervenit, in timp ce se

In cursul întrevederii, desfășurate 
Intr-o atmosferă cordială, tovără
șească. L. I. Brejnev a făcut o am
plă expunere asupra activității și 
preocupărilor P.C.U.S. și poporului 
sovietic, consacrate edificării societății 
comuniste în U.R.S.S.. asupra acțiu
nilor internaționale ale P.C.U.S. și 
statului sovietic.

Cu acest prilej, tovarășul Cornel 
Burtică a transmis din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al P.C.R.. tovarășului 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. un mesaj de prie
tenie și urări de sănătate, viață 
lungă și noi succese, cu prilejul ani
versării zilei sale de naștere. Tova
rășul Leonid Brejnev a mulțumit 
pentru urările transmise, exprimînd, 
la rindul său, sentimentele sale prie
tenești tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și cele mai bune urări in activitatea 
po care o desfășoară.

joi. o întrevedere cu Piotr Demicev, 
membru supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S. Intîlni- 
rea s-a 'desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

evoca pe larg evoluția continuu 
ascendentă pe care au urmat-o în
deosebi in ultimul timp relațiile 
tradiționale dc prietenie și colabo
rare dintre Italia și România, con
tribuția personală pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
adus-o la stimularea acestor relații.

„Numeroasele călătorii pe care 
le-am efectuat in țara dumneavoas
tră — ne-a declarat Mariapia Vecchi 
— mi-au facilitat cunoașterea și în
țelegerea României contemporane, 
a oamenilor săi harnici și plini de 
voie bună. Aș fi deosebit de feri
cită ca această nouă operă a mea 
să devină o sinceră și adevărată 
mărturie a ceea ce reprezintă ma
rea dumneavoastră națiune și mi
nunatul său popor**.

Radu BOGDAN

din Argentina, condusă de Fernando 
Nadra, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C. din Argentina.

0 delegație a Uniunii Na
ționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, con- 
dusă de tovarășul Aldea Militaru. 
președintele U.N.C.A.P., a făcut, in 
perioada 13—20 decembrie, o vizită 
de prietenie și schimb de experiență 
in Cuba, la invitația Asociației Na
ționale a Micilor Agricultori 
(A.N.A.P.) din această țară. Delega
ția a vizitat provinciile Havana si 
Oriente și a avut întrevederi la C.C. 
al P.C. din Cuba, la sediul A.N.A.P., 
la Institutul național al reformei a- 
grare cu privire la cooperarea In 
domeniul agricol între Cuba și Ro
mânia.

Convorbiri Le Duc Tho — 
H. Kissinger. Joi- !a Paris au 
avut loc convorbiri Intre Le Duc 
Tho. reprezentant special al guver
nului R.D. Vietnam, și Henry Kis
singer, secretarul de stat al S.U.A. 
In comunicatul publicat la încheie
rea intilnirii se arată, printre altele, 
că „părțile au procedat la un schimb 
de opinii în probleme de interes mu- 
tual“. Părțile au convenit să aibă 
noi convorbiri dacă evoluția eveni
mentelor o va cere.

Primul acord comercial 
între Cuba și Irak, ln baza 
căruia partea cubaneză va importa, 
printre altele, petrol și alte produse 
și va exporta zahăr .și produse din 
tutun, a fost semnat la Bagdad.

Creșteri importante de 
prețuri în Japonia. DuPă cum 
relatează zia?\il nipon „Yomiuri", In 
ultimele cinci luni, prețurile cu amă
nuntul la unele produse de larg con
sum, cum ar fi orezul, făina, petrolul 
lampant și altele, au înregistrat, in 
Japonia, creșteri variind intre 30 și 
200 la sută, în unele prefecturi ale 
țării o serie dintre aceste mărfuri 
devenind deosebit de greu de pro
curat.

Unul din cele mai mari 
zăcăminte de uraniu din 
llime 3 fost desc°Pcrit la Sierra 
Pintada, zonă situată la sud de orașul 
Mendoza din Argentina. Potrivit esti
mărilor, zăcămintul permite o pro
ducție anuală echivalentă cu 400 de 
tone de uraniu îmbogățit.

afla !n automobil, în urma exploziei 
unei bombe cu control de la distan
tă, plasată Intr-o galerie săpată sub 
stradă. Conform prevederilor legii 
fundamentale a statului, vicepre
ședintele Torcuato Fernandez Miran
da a preluat automat funcția de pre
ședinte al guvernului.

G. Husak a primit 
pe ambasadorul României

PRAGA 20 — (Corespondență de 
la C. Prisăcaru). Joi, secretarul ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia, 
Gustav Husak, l-a primit pe Teodor 
Haș, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România la Praga. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire privind 
dezvoltarea in continuare a relațiilor 
româno-cehoslovace. Ambasadorul 
României a transmis tovarășului 
Gustav Husak, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
un salut tovârășesc, urări de sănă
tate și succese In noul an. La rin
dul său, tovarășul Gustav Hu
sak a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde urări de 
sănătate și succese ln anul 1974.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Ambasadorul României 
primit de președintele 

Republicii Singapore
SINGAPORE 20 (Agerpres). — 

Ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Singapore, Marin Alexie, 
a fost primit, cu prilejul plecării de
finitive de la post, de Benjamin 
Henry Sheares, președintele Repu
blicii Singapore. In cadrul convorbi
rii cordiale care a avut loc cu aceas
tă ocazie, șeful statului singaporez a 
transmis președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae Ceaușescu, 
un mesaj călduros de sănătate și 
fericire și urări de progres si pros
peritate poporului român. Președin
tele Republicii Singapore a făcut, ln 
același timp, aprecieri pozitive cu 
privire la dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-singaporeze.

DE PRETUTINDENI
• AUTOVEHICULELE 

VIITORULUI. Anul viltor Pa- 
risul va fi locul de Intilnire inter
națională a vehiculelor curate și 
silențioase. O asemenea' inițiativă 
va permite, pentru intiia oară în 
lume, trecerea in revistă a efortu
rilor întreprinse de ani de zile 
pentru reducerea zgomotelor și a 
gradului de poluare provocate de 
circulația motorizată in orașe. 
Această expoziție va reuni circa 
50 de vehicule urbane, propulsate 
fie prin tehnica clasică îmbunătă
țită, fie prin mijloace noi, cum 
sint electricitatea, vaporii, gazul, 
hidrogenul și altele. Toate aceste 
vehicule vor fi experimentate pe 
străzile metropolei franceze, specia
liștii urmind să explice automobi- 
liștilor modul lor de funcționare.

• ANTARCTIDA - CEL 
MAI BĂTRIN CONTINENT? 
Cercetătorii Institutului de geo- 
chimie și fizică minerală a Acade
miei de Științe a R.S.S. Ucrainene 
au ajuns la concluzia că AntarcLida 
a atins respectabila virstă de 4 mi
liarde ani. Concluzia a fost trasă 
ca urmare a efectuării unor anali
ze cu izotopi de uraniu și plumb 
asupra unor roci colectate de stația 
antarctică sovietică „Molodejnaia**. 
Se pare că Antarctida a fost „mar
tor** la nașterea celorlalte conti
nente de pe Pămint. Al șaselea și 
cel mai tinăr continent al lumii, 
cum era socotit pină in prezent, a 
devenit astfel cel mai bătrin con
tinent de pe planeta noastră.

• PREMIUL „VOLTAIRE" 
1973 a fost decernat scriitoarei 
Germaine Tillon. pentru cartea ei 
„Ravensbriick**. Premiul este atri
buit anual unui autor ale cărui 
cărți slujesc cauza înțelegerii intre 
popoare. Germaine Tillon, director 
al Școlii de studii înalte de la Pa
ris. este etnolog. Arestată in august 
1942, a fost deportată în lagărul de 
concentrare nazist Ravensbriick. 
Autoarea își deapănă amintirile 
sale din această perioadă, pentru 
ca „adevărul să fie cunoscut**. Re
compensa materială este simbolică: 
două monede de aur.

• 500 DE MILIOANE DE 
OAMENI DIN R. P. CHI
NEZA... vorbesc limba oficia
lă „han**, scrie ziarul „Jenminjl- 
bao**. Cifra, subliniază ziarul, re
prezintă 70 la sută din populația 
țării, iar In ce privește aria geo
grafică această limbă se vorbește 
pe trei pătrimi din suprafața to
tală a ChineL

• COMETA A RĂMAS 
INVIZIBILA. Cei aproape 1700 
de pasageri pe care curiozitatea 
i-a îmbarcat pe pachebotul „Queen 
Elizabeth** pentru a urmări come
ta „Kohoutek** au fost urmăriți de 
ghinion. Cometa nu li s-a arătat. 
In birourile companiei „Cunard*" 
din New York care a organizat a- 
ceastă croazieră continuă totuși să 
domnească optimismul. Se așteap
tă ca celebra cometă să „pozeze" 
pasagerilor la 5 sau 19 ianuarie 
1974, date pentru care s-au anun
țat două noi croaziere. De astă- 
dată pachebotul „Queen Eliza
beth" își va purta pasagerii spre 
insulele Antile și va avea la bor
dul său ca invitați pe veteranul 
astronaut Edwin Aldrin, al doilea 
om care a pășit pe solul lunar, 
precum șl diverși astronomi care 
vor explica pasagerilor fenomenul 
ceresc.
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