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Un eveniment memorabil, eu ample semnificații
pentru viața artistică și culturală a patriei

INAUGURAREA NOULUI EDIFICIU AL TEATRULUI NAȚIONAL DIN CAPITALĂ 
„Urez tuturor celor care vor juca pe această scenă să servească cu abnegație 

și devotament patria și poporul, cauza socialismului și comunismului"
Joi, 20 decembrie. In această 

zi din preajma aniversării pro
clamării Republicii, Capitala 
patriei — și împreună cu ea în
treaga tară — a trăit un eve
niment cu adinei și multiple re
zonante în viata noastră artiști- . 
că și culturală — inaugurarea 
noului edificiu al Teatrului Na
tional „I.L. Caragiale" din 
București.

Solemnitatea inaugurală a im
portantului așezămint teatral a 
avut loc în . prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Participarea 
conducătorului partidului și sta
tului la acest moment de seamă 
pentru'cultura românească ilus
trează, o dată în plus, atenția 
și prețuirea deosebită pe care 
partidul și statul nostru, între
gul popor le manifestă fală de 
teatrul românesc, a cărui 'isto
rie este împletită profund și or
ganic cu însăși istoria tării, cu 
strădania patriotică a cărturari
lor iubitori 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 Cio- 
banu, Florian Dănălache. Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan

(Continuare în pag. a IlI-a)

IATĂ ÎNALTUL ÎNDEMN PE CARE L-A ADRESAT
CU ACEST PRILEJ SLUJITORILOR ARTEI 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

Stimați tovarăși,
Doresc ca în numele Comite

tului Central, al Consiliului de 
Stat și al guvernului să adresez 
cele mai calde felicitări celor 
care au proiectat și realizat noul 
edificiu al Teatrului Național, 
precum și conducerii teatrului, 
tuturor celor care vor da glas, 
prin aria lor, pe această scenă, 
sentimentelor și năzuințelor po
porului nostru — năzuințe de 
dreptate și independență, spre o 
societate în care omul să fie de
plin stăpîn pe destinele sale, 
spre societatea comunistă.

Intr-adevăr, Partidul Comu
nist Român, preocupîndu-se de 
edificarea celei mai drepte și

mai înaintate societăți din lume, 
de dezvoltarea forțetoV* de- pro
ducție, de ridicarea bunăstării 
materiale a întregului popor, 
acordă o atenție permanentă în
floririi științei și culturii — fac
tori de seamă ai civilizației so
cialiste și comuniste pe care o 
edificăm. Realizarea noului edi
ficiu al Teatrului Național este 
o expresie a acestei preocupări 
de a crea condiții materiale pen
tru 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 dez
voltarea unei conștiințe noi, a 
conștiinței omului înaintat, stă
pîn pe destinele sale.

Fără îndoială că slujitorii ar
fei din România vor face și în 
viitor totul pentru a contribui 
la realizarea nobilelor idealuri 
de umanism, de dreptate, de 
echitate socială în patria noas
tră, ca ei vor pune arta în 
slujba întregului popor, a pro
movării idealurilor socialiste și 
comuniste, prieteniei și înțelege
rii între popoare, a cauzei păcii 
și colaborării internaționale. 
Acționînd în acest sens, conti- 
nuind astfel tradiția artei din 
totdeauna a poporului nostru, 
artiștii, toți slujitorii artei își 
vor face datoria față de popor, 
față de partid, față de năzuin
țele națiunii noastre socialiste 
de a fi tot mai puternică, de a

păși în rînd cu celelalte națiuni 
pe culmile civilizației materiale 
și spirituale, față de năzuințele 
ei spre o lume mai bună, mai 
dreaptă, în care oamenii să con
lucreze 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 comunis
mului I (Aplauze, urale prelun
gite, se scandează : ..Ceaușescu- 
P.C.R.“. Asistența ovaționează 
cu căldură pentru partid, pentru 
Comitetul Central, pentru secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe participanții la sesiunea Comitetului Executiv al F.M.T.D.

Noi cămine muncitorești în Capitală

înalta apreciere, rolul impor
tant pe care partidul și statul 
nostru le acordă activității ti
nerei generații puse în slujba 
cauzei nobile a păcii, libertății 
și progresului social, cooperă
rii, înțelegerii și prieteniei în
tre popoare, și-a găsit o nouă 
și pregnantă expresie în întîl- 
nirea pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a avut-o, joi la amiază, cu 
participanții la sesiunea Comi
tetului Executiv al Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat și reuniunea anuală a Pre
zidiului Comitetului internațio
nal al Mișcărilor de Copii și A- 
dolescenți (C.I.M.E.A.), care an 
loc în aceste zile la București.

La primire au participat to
varășii Emil Bodnaraș, Paul Ni
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Miron Con- 
stantinescu. precum și Ion Tra
ian Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. ministru pentru 
problemele s tineretului. Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat au fost salutați cu vii 
și îndelungi aplauze la sosirea 

lor, în mijlocul delegațiilor ti
nerei generații de pretutindeni, 
de reprezentanții Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat, Uniunii Internaționale a 
Studenților, ai Comitetului In
ternațional al Mișcărilor de co
pii și adolescenți, precum și ai 
organizațiilor de tineret din 
Africa de Sud, Anglia, Argen
tina, Brazilia, Bulgaria. Burun
di, Cipru, Costa Rica, Cambod- 
gia, Cehoslovacia, Chile. Colum
bia, R. P. Congo, R.P.D. Coreea
nă. Cuba, Danemarca, Republi
ca Dominicană, Ecuador, R. A. 
Egipt, Finlanda, Franța. R. D. 
Germană. R. F. Germania, Gre
cia. Guatemala, Guyana, Irak, 
Italia, Japonia, Mexic, R. P. 
Mongolă, ai Uniunii Generale a 
Studenților Palestinieni, din 
Peru, Polonia. România, Se
negal, Sri Lanka, Sierra Leone, 
Siria, Somalia, S.U.A., Sudan, 
Ungaria, U.R.S.S., Uruguay, Ve
nezuela, R. D. Vietnam și Re
publica Vietnamului de Sud.

Reprezentanții F.M.T.D., aî 
organizațiilor de tineret și-au 
exprimat deosebita satisfacție 
de a sc întilni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, i-au adresat 
calde mulțumiri pentru atenția 
pe care România socialistă, per
sonal conducătorul ei, o acordă
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Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să vă adresez dum

neavoastră, participanfilor la 
sesiunea Comitetului Executiv 
al F.M.T.D., un salut călduros 
și cele mai bune urări din par
tea Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, a Con
siliului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri, precum și a mea 
personal.

Este o deosebită plăcere pen
tru noi să ne întâlnim cu repre
zentanții tineretului, cu condu
cerea F.M.T.D. — organizație 
ce joacă un rol activ în unirea 
eforturilor tinerei generații. în 
lupta pentru o lume mai bună, 
mai dreaptă, pentru pace și co
laborare internațională.

La sesiunea organizației dum
neavoastră, ținută în aceste zile 
în București, ați dezbătut pro
bleme importante care preocu

pă astăzi tînăra generație de 
pretutindeni, toate popoarele — 
și anume căile pentru sporirea 
contribuției tineretului la în
făptuirea unei politici noi în 
lume. Sesiunea are o importan
ță deosebită prin aceea că a a- 
vut Ioc în împrejurări cînd, pe 
plan internațional, se produc 
mari schimbări, se conturează 
tot mai puternic cursul spre 
destindere, spre afirmarea unor 
relații noi între popoare, bazate 
pe egalitate în drepturi, pe res
pectul independentei și suve
ranității naționale, pe neames
tec în treburile interne. Progre
sele obținute pe calea destinde
rii în ultimii ani. și care se află 
în curs de accentuare, sint re
zultatul luptei maselor largi 
populare, a forțelor antiimpe- 
rialiste de pretutindeni, în rîn- 
dul cărora tînăra generație, or
ganizațiile revoluționare și pro

gresiste de tineret au un rol tot 
mai important.

Devine tot mai evident astăzi 
că dezvoltarea vieții internațio
nale este determinată de forțe
le revoluționare, progresiste, de 
hotărîrea popoarelor de a fi 
stăpine pe destinele lor, de a 
pune capăt politicii imperialiste 
de forță și dictat, colonialismu
lui, neocolonialismului, de a a- 
sigura pentru fiecare națiune 
dreptul la dezvoltare indepen
dentă, corespunzător năzuințe
lor și voinței ei.

România, poporul român știu 
din proprie experiență .ce în
seamnă dominația, străină, asu
prirea imperialistă și cit de 
mult trebuie prețuite indepen
dența și suveranitatea. Totodată,
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Comitetul Municipal București 
al P.C.R. a trimis Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă prin 
care raportează că a fost înde
plinită sarcina trasată cu pri
lejul vizitei secretarului general 
al partidului la întreprinderea 
mecanică de utilaj chimic Bucu
rești de a realiza in Capitală 
cămine muncitorești cu 5 000 de 
locuri din beton celular auto- 
clavizat.

în telegramă se arată că au 
fost construite, cu participarea 
nemijlocită a organelor și orga
nizațiilor de partid din între
prinderi, 44 de cămine confor
tabile care însumează 5 030 

- <

Responsabilitate
Ce se poate face, oare, în numai doua mi

nute ? Poate câ cei care sint tentați 
să elaboreze fel 'de fel de statistici s-ar entu
ziasma probabil' de c asemenea întrebare și 
s-ar apuca de îndatâ să facâ diverse măsu
rători, să ne sondeze cu chestionare ș.a.m.d. 
Ca om al experienței simple, știu doar atît 
că în două minute se pot face atît de multe 
îneît îmi vine greu să le înșir... In două 
minute putem salva viața unui om, ajuns pe 
masa de operație. Tot în două minute putem 
decide soarta mai multor oameni cu un sin
gur gest cotidian... în două minute încape 
atît o mîhnire adincă, cit' și nașterea unei 
idei extraordinare... în două minute munci
torul produce valori considerabile, și, în fine, 
în două minute putem prinde 
sau pierde un tren... Totul-de
pinde de modul, cum ne orga
nizăm viața, cu ce responsabi
litate civică ne trăim prezentul, 
cu aîndul la viitor.

Gîndindu-mă la această avalanșă de po
sibilități multiple, la valoarea reală a fiecă
rei clipe din viața noastră, a societății so
cialiste, mă întreb dacă putem justifica cu 
ceva cazurile de tărăgănare în rezolvarea 
unor probleme ale oamenilor, probleme care 
la prima vedere par „mărunte", dar la scara 
individului, de obicei ele sint esențiale, dacă 
nu chiar nodale.

După o boală grea, o fată de 20 de ani 
rămîne infirmă de un picior. Absolventă de 
liceu, trăind în condiții grele (tată nu are, 
mama e muncitoare, bolnăvicioasă și ea 
mai tot timpul), vrea să lucreze undeva. For
mulează cereri, cere audiențe, dar răspunsul 
este mereu același : „Vom încerca ceva. Și, 
la urma urmei, mai sint și alții în condiții 
mult mai grele I" Acest răspuns, devenit pe 
buzele unor birocrați un text standardizat,

GÂBOR CSEKE

rostit cu o iresponsabilitate și un formalism 
nenorocit, o îndeamnă pe fată să se adre
seze unui organ de presă. Ziarul trimite sesi
zarea la organul județean al U.T.C.,
oșteptînd un răspuns- în termen legal. Trec 
lunile una după alta (opt la număr I), fără 
ca răspunsul să parvină. Apoi un redactor 
se deplasează la fața locului și constată cu 
indignare că scrisoarea fiind plasată mai 
departe-la oraș, s-.a pierdut p.e undeva I Sint 
evocate justificări neizbutite : ba că n-au 
existat posibilități, ba că fata refuză să lu
creze în fabrică... Redactorul recurge la so
luția cea mai firească : îi face o vizită acasă. 
Și, în cîtevci minute se clarifică situația : 
tînăra noastră nici vorbă să se teamă de 

muncă, ba din contră I Are însă 
un defect fizic care, o împiedică 
să presteze anumite munci, lată 
adevărul, pentru stabilirea că
ruia trebuiau să treacă opt luni, 
timp în care mai multe foste 

colege de clasă s-au angajat fără nici o 
piedică.

Se poate oare justifica o asemenea încăl
care flagrantă a legalității socialiste ? Cine 
își poate permite o asemenea nepăsare în
delungată și jignitoare ? Adevărul e crud, 
dar trebuie spus : cei care erau chemați să 
se ocupe de sesizarea fetei, nu trăiesc viața 
vremurilor noastre. Strădania ulterioară de a 
repara greșeala comisă scoate la iveală cu 
mai multă pregnanță nepăsarea lor față de 
soarta oamenilor, fața de avîntul nostru revo
luționar care prețuiește orice clipă și orice 
ființă umană, care poate contribui - dar 
concret și nu la modul general — la pro
gresul nostru.

P. S. La insistența redactorului, problema 
angajării fetei a fost rezolvată favorabil, 
prin telefon. în două minute...

locuri. Majoritatea acestora au 
fost deja dotate cu mobilierul 
și cazarmamentul necesar și date 
în folosință. Sint în stadiu 
avansat de finisare încă 7 ase
menea cămine cu 880 locuri, 
care vor fi terminate pînă la 
sfirșitul acestui an.

Adăugind și cele 5 565 locuri 
construite în cămine cu parter 
și patru etaje, cu 565 locuri mai 
mult decît erau prevăzute în 
planul de stat pe 1973, rezultă 
că numai în acest an în Ca
pitală au fost construite cămine 
muncitorești cu aproape 11500 
locuri.

Aceasta — se spune în tele
gramă — constituie încă o ex
presie a grijii conducerii parti

dului și statului nostru, a dum
neavoastră personal pentru con
tinua îmbunătățire a condițiilor 
de muncă ale oamenilor muncii. 
Dorim să folosim acest prilej 
pentru a vă exprima, în numele 
organizațiilor de partid, U.T.C. 
și sindicat, al comitetelor oame
nilor muncii din întreprinderi, 
al tuturor tinerilor care benefi
ciază de condițiile create, cele 
mai calde mulțumiri și hotărîrea 
neabătută de a obține noi reali
zări în activitatea productivă, 
în dezvoltarea economică și so
cială a Capitalei, pentru înfăp
tuirea angajamentului pe care 
ni l-am asumat — îndeplinirea 
cincinalului în patru ani și ju
mătate.
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actualitatea
Astăzi după ultima oră de curs

VACANTA
Cei peste 4,5 milioane de elevi 

din întreaga țară intra în va
canța de iarnă. Evenimentul 
așteptat cu firească nerăbdare ' 
va oferi, ca și în ceilalți ani. un 
binemeritat prilej de odihnă și 
recreere. Din bogatul program 
de vacanță semnalăm inițierea 
unor activități artistice .$i spor
tive pentru copii și tineri, care 
se vor desfășura în cluburi, case 
de cultură, cămine culturale, 
case ale pionierilor. Intre ma
nifestările cu caracter deosebit 
se înscriu Festivalul de teatru 
și poezie cu tema „Partid, inima 
țării", concursul cultural-artis
tic intitulat „Țara mea de glo
rii". expoziția republicană de 
fotografii artistice „Sub flamura

Un nou
dicționar 

la Editura

Filmul românesc in anul 1973

50 DE FESTIVALURI
ÎN 26 DE ȚĂRI

Enciclopedică
Literatura enciclopedică și de 

largă informare, din ce în ce 
mai solicitată de toate catego
riile de cititori datorită utilității 
sale, în condițiile actuale ale 
afluxului de informații, s-a îm
bogățit cu o lucrare inedită — 
„Dicționarul de pronunțare a 
numelor străine", semnat de 
Florența Sădeanu. Noul dicțio
nar. primul de acest gen din li
teratura noastră, cuprinde 12 000 
de termeni — nume de perso
nalități, denumiri geografice, 
personaje literare, titluri de zia
re. nume ale unor organizații 
internaționale, cu pronunțarea 
redată în transcrierea fonetică 
recomandată de Asociația Fone
tică Internațională. Pe lîngă in
dicația pronunțării, fiecare arti
col conține scurte date enciclo
pedice.

Editura Enciclopedică, specia
lizată în tipărirea acestui gen de 
literatură, a oferit publicului 
cititor din țară și străinătate. în 
cei patru ani de cînd ființează 
cu acest profil, peste 300 de ti
tluri într-un tiraj de circa 3,5 
milioane de exemplare. Au vă
zut aici lumina tiparului lucrări 
prestigioase ca „Istoria Româ
niei în date", „Istoria lumii în 
date", „Istoria literaturii în 
date" de Constantin C. Giures- 
cu, zeci de volume de informa
re și popularizare incluse în 
cunoscutele colecții „Enciclope
dia de buzunar". „Pe harta lu
mii". „Orizonturi" ș.a. „Micul 
dicționar enciclopedie".

Cercuri 
tehnico-aplicative 

de schi
La Căliniânești a luat ființă 

pe lingă asociația sportivă, un 
cerc tehnico-aplicâtiv de Schi, 
avînd 24 de membri, tineri sa- 
lariați din , instituțiile, orașului. 
Asemenea forme organizatorice 
ale tinerilor dornici să practice 
sporturile de iarna, vor mai fi 
constituite la Brezoi și la Lotru. 
Ele vor fi dotate cu materialele 
necesare, din fondurile proprii 
U.T.C. Din activitatea stabilită, 
conform programului. reținem 
deplasările la Văleanu și pe 
Cozia. ștafetele pe grupe de a- 
sociații, manifestări 
festive („Carnavalul 
etc. De menționat, 
județean Vîlcea al ~ ‘ 
bilizat. peste 500 
acțiuni sportive 
pirtiilor de schi, 
schiuri, concursuri

sportive 
zăpezii") 

Comitetul 
U.T.C. a mo
de tineri la 
(amenajarea 

marșuri pe 
de fond etc).

partidului, creștem odată cu 
țara".

Cele două mari evenimente în 
viața partidului și poporului 
nostru, Congresul al XI-Iea al 
P.C.R. și a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei, se vor afla în 
centrul a numeroase activități cu 

. caracter politic-educativ. în 
suita acestor manifestări anun
țăm simpozioane, dezbateri, 
convorbiri cu personalități poli
tice, economice, științifice șî cul
turale, vizite la muzee și locuri 
istorice.

Pentru iubitorii celei de-a 
șaptea arte vor rula pe ecra
nele cinematografelor, între 21 
și 27 decembrie, filme pentru 
tineretul școlar.

Filmul 
zent anul 
festivaluri 
multe de 
tigiu — organizate 
țări. Participarea la asemenea 
manifestări a însemnat pentru 
o serie de filme recunoașterea 
și pe plan internațional a me
ritelor lor artistice. In felul a- 
cesta. palmaresul producțiilor 
cinematografiei noastre s-a îm
bogățit cu noi premii, medalii 
și diplome. Filmul artistic „Ex
plozia" a fost distins recent cu 
medalia de aur la Festivalul o- 
rașelor înfrățite „Cinemarina 
’73" de Ia Odesa, după ce mai 
obținuse, tot anul acesta, pre
miul I „Faro Cabo de Palos" la 
Festivalul filmului de navigație 
de la Cartagena — Spania și 
Diploma juriului la Festivalul 
internațional al filmului de la 
Moscova. Premiul I „Delfinul 
de aur" a fost acordat de Mi
nisterul Educației din Iran fil
mului de animație „Parada ci
frelor". cu prilejul Festivalului 
internațional de la Teheran. Un 
alt film de animație, „Puiul", a 
obținut premiul Cidalc la Cra
covia. Documentarului „Alge
ria" i s-a atribuit medalia de 
argint la Festivalul filmului de 
Cruce Roșie și sănătate de la 
Vama. Și „Veronica" s-a înapo
iat „acasă" cu două distincții 
medalia de bronz, acordată la

românesc a fost pre- 
acesta la peste 50 de 

internaționale — 
un bine stabilit pres- 

în 26 de

In perioada imediat urmă
toare. ni se comunică de la 
Institutul meteorologic, vre
mea va continua să se în
călzească. Cerul variabil, 
mai mult noros. Vor cădea 
ploi slabe locale în jumăta
tea de S—V a țării și în ce
lelalte regiuni cu totul izo
lat. Vînt potrivit, cu inten
sificări In S—V țării și zona 
de munte.

Temperaturile minime vor 
oscila între — 7 și +3 gra
de (mai scăzute în Estul 
Transilvaniei), iar maximele 
între zero și 10 grade. Pe a- 
locuri ceață.

h

Cei ce Îndrăgesc sporturile de 
iarnă vor avea posibilitatea să 
participe Ia concursurile pentru 
„Cupa a 25-a aniversare a Or
ganizației pionierilor". Taberele 
și excursiile pentru elevi vor 
reuni cu 25 la sută mai mulți 
participanți decit anul trecut. 
Excursiile programate se anunță 
interesante, oferind iubitorilor 
de drumeții un bun prilej de 
a-și îmbogăți cunoștințele, de a 
lua contact nemijlocit cu marile 
realizări ale socialismului, de a 
cunoaște mai bine frumusețile 
patriei. De pe agenda actualei 
vacanțe nu vor lipsi, de aseme
nea, tradiționalele serbări ale 
pomului de iarnă și carnavalu
rile.

Festivalul de la Moscova, ?! o 
mențiune specială la cel de la 
Gijon-Spania.

Diplome și mențiuni de onoare 
au încununat filmele românești 
„Anotimpul mirese lor “ și „în 
pădurea cea stufoasă", la Viena, 
„Aventuri la Marea Neagră", 
la Praga. „Pădurea scufundată", 
„Și medicii au început să fil
meze", „Premieră după 75 de 
ani", la Varna.

In afara festivalurilor, pro
ducții ale studiourilor noastre 
cinematografice au fost cunos
cute peste hotare și cu prilejul 
zilelor, săptămînilor, retrospec
tivelor filmului românesc, al 
galelor de filme, care au avut 
loc în 1973 în numeroase orașe 
ale lumii.

u
• Sezonul de schi se inaugu

rează duminică la Predeal cu 
tradiționala competiție „Con
cursul de deschidere". întrece
rile vor avea loc pe pîrtiile de 
la Poliștoacă (fond) și Clăbu- 
cet (alpine) și vor reuni pe cei 
mai valoroși schiori din țară. Ih 
program figurează probele de 
fond pe distanțele de 10 km (se
niori), 5 km (senioare), 5 km 
(juniori) și 3 km (junioare). In 
concursul 1 de la Clăbucet va 
avea Ioc o probă de slalom spe
cial pentru seniori, senioare, ju
niori și junioare.

Primul concurs internațional 
de schi organizat în țara 
noastră în noul sezon se va des
fășura în zilele de 19 și 20 ia
nuarie la Poiana Brașov. La 
Bușteni. în zilele de 26 și 27 ia
nuarie, se va desfășura con
cursul internațional de fond 
„Cupa Caraiman", rezervat ju
niorilor. La 2 și 3 februarie, în 
cadrul „Cupei Poiana", va avea 
loc un important concurs inter
național de biatlon.

• Peste 130.000 de spectatori 
au asistat pe stadionul Maraca- 
na din Rio de Janeiro la me
ciul de fotbal dintre selecționa
ta formată din jucători care au 
cucerit a treia oară „Cupa Ju
les Rimet" și formația jucători
lor fruntași din prima divizie a 
campionatului brazilian. Acest 
meci omagial, organizat în o- 
noarea fostului internațional

sârbătomma cilob
încerc o încîntare aparte de 

cîte ori trec pragul Sălii Pala
tului... Ca de obicei, spectatorii 
pătrundeau, ieri, prin cele patru 
portaluri, cu clteva minute 
înainte de orele 17,30. Și, lucru 
ciudat, mi-am dat seama că 
mulți se cunoșteau între ei. Pri
veai cîte un chip, de cele mai 
multe ori la întimplare, și ți se 
părea că-1 știi bine, doar nu
mele pentru moment îți scapă, 
c-ai mai vorbit undeva cu el, 
cînd ?, și totuși cum îl cheamă?...

— Penu era ! Mi-am zis cu 
ciudă urcînd marile scări de 
marmură. Penu. sigur că da ! 
Portarul de la handbal...

Nu-1 văzusem niciodată de a- 
proape, în costum elegant de 
seară. De fapt, nici n-am vorbit 
vreodată cu el. îl cunoșteam

Manuel dos Santos — Garrincha 
—, s-a terminat cu scorul 
de 2-1 (1-1) în favoarea „cam
pionilor mondiali". Unul din 
golurile învingătorilor a fost 
marcat de Pele. care a jucat 
excelent în această partidă.

• LA PARIS, în prezența 
președintelui Federației inter
naționale de automobilism. A- 
maury de Merode, a avut loc 
festivitatea decernării premii
lor pe anul 1973. Trofeul „Far
furia de argint", atribuit cam
pionului mondial al piloților de 
formula I, i-a fost înmînat sco
țianului Jackie Stewart, clasat 
pe locul întîi în campionatul 
mondial.

• ÎN MECI RETUR pentru 
optimile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.", la Rotterdam echipa 
olandeză Feyenoord a întîlnit 
pe Standard Liăge (Belgia). Fot
baliștii olandezi au terminat în
vingători cu scorul de ~ ~ "* ~

• ÎN STAȚIUNEA
de sporturi de iarnă 
See s-a disputat proba 
de coborîre. contînd 
„Cupa mondială" la schi. Con- 
firmînd pronosticurile, celebra 
schioară austriacă Annemarie 
Proell s-a situat pe primul loc, 
cu timpul de 1’28” 68/100, pe o 
pîrtie care a măsurat 2 320 m, 
cu o diferență de nivel de
620 m. Calificarea echipei o-
landeze se datorează golavera
jului superior. 

2-0 (0-0).
austriacă 
Zeii am 
feminină 

pentru

însă demult, îl iubeam de ase
menea demult. Și cu Cuțov cel 
mic, Simion, campionul euro
pean, s-a-ntîmplat la fel... Vir
ginia Ioan, Titus Tarău, Liță 
Dumitru, Ion Hortopan, Alexan
dra Nicolau, Gheorghe Fazekaș, 
Nicu Gingă, Mihai Nicolescu, 
Nicolae Rotaru... Este straniu 
într-un fel să cunoști atîta lume, 
să știi detalii chiar din viața 
fiecăruia fără să fi schimbat to
tuși vreun cuvînt vreodată, îm
preună...

Se intîmplă asta des, în lumea 
sportului. Căci are, sportul, o 
lume a lui, aparte, o lume a 
prieteniei de echipă, a emoțiilor 
puternice, a exploziilor de bu
curie, a tristeților chiar. Sînt 
trăsături minunate și unice. Se 
afla strîns acolo, ieri, tot ce are 
mai bun, mai strălucit, mai de 
renume, această lume — sportul 
românesc de performanță. Asis
tam la marea festivitate a pre
mierii campionilor și recordme- 
nilor români de elită : cei mai 
buni reprezentanți ai sportului 
românesc care și în acest an au 
obținut succese strălucite în ma
rile competiții internaționale. Un 
fel de film viu, emoționant, al 
rememorării momentelor de sa
tisfacții șl âutentică vibrație pe 
care le-am întîlnit de-a lungul 
unui an în jurul arenelor, des
pre care am aflat cu bucurie din 
relatări, transmise uneori de la 
mii de kilometri.

In ordinea alfabetică au urcat 
pe podiumul marii săli pentru a 
răspunde ovațiilor și a-și primi 
cupele 35 de sportivi, băieți și 
fete, 35 de ași unul și unul. Pri
mul, sau primii, dintre sportivii 
fiecărei federații. Și. ca un fă
cut, „alfabetul" nostru sportiv 
nu s-a terminat cu Zet ci cu „T“ 
de la Tenis. Ultimul, pe podium 
— îl știți ? — a fost Ilie Năstase 
care este de fapt primul... Câști
gătorului Marelui. Premiu 
F.I.L.T., al „Turneului campio
nilor". tenismenului nr. 1 al lu
mii, Ilie Năstase, i-a fost atri
buit titlul de cel mai bun spor
tiv român al anului.

VIOREL RARA
Foto: VASILE RANGA

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Maiestății 
Sale, HASAN al II-Iea, următoarea telegramă :

Aflînd cu durere despre tragica moarte a celor patru oficiali
tăți guvernamentale marocane în urma atacului terorist de pe 
aeroportul Fiumicino din Roma, transmit Maiestății Voastre, 
guvernului marocan și familiilor îndoliate întreaga mea compa
siune.

Opinia publică din România dezaprobă în modul cel mai ferm 
asemenea acte teroriste care nu pot fi cu nimic justificate. 
Acțiuni de acest gen ce provoacă pierderea unor vieți omenești 
nevinovate nu au contribuit și nu pot contribui la rezolvarea 
problemelor internaționale litigioase, Dimpotrivă, ele generează 
fenomene de încordare în viața internațională, contravin efor
turilor popoarelor pentru soluționarea conflictelor pe cale poli
tică, pentru destindere și pace în lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia și tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, au primit 
din partea tovarășilor ENVER HODJA, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Albania, HADJI LLESHI, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania, 
MEHMET SHEHU, președintele Consiliului de Miniștri al Re

publicii Populare Albania, următoarea telegramă :
In numele poporului albanez, al Comitetului Central al Par

tidului Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania și al nos
tru personal, vă mulțumim 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 dezvol
tarea și prosperitatea Republicii Socialiste România.

O delegație guvernamentală 
condusă de tovarășul Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, a plecat, joi seara, la 
Khartum, pentru a participa la 
lucrările primei sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-sudaneze de colaborare 
economică și tehnică.

Prin Decret al Consiliului 
de Stat s-a stabilit ca ziua 
de 31 decembrie 1973 să fie 
zi nelucrătoare. Pentru recu
perare, se va lucra în ziua 
de 23 decembrie.

Prevederile decretului nu 
se aplică unităților produc
tive în care se desfășoară 
proces continuu de muncă, 
precum și în locurile unde 
prin natura serviciului ziua 
de duminică nu este stabili
tă ca zi de repaus.

Ministerele, celelalte or
gane centrale, comitetele 
executive ale consiliilor 
populare vor stabili progra
me speciale pentru unitățile 
comerciale, de transporturi 
publice și alte asemenea 
unități, care să asigure ser
virea populației în zilele de 
23, 30 și 31 decembrie.

Delegația Partidului Comunist 
Român, alcătuită din tovarășii 
Richard Winter, membru su

..... ........... ■"....—-

VINERI. 21 DECEMBRIE 1972
PROGRAMUL I

9.00 — Curs de limbă franceză. 
9,30 — Curs de limbă rusă 10.00
— Telex. 10.05 — Cîntă corul cămi
nului cultural din Dăbuleni — 
Dolj. 10,20 — Teleobiectiv. 10,35 — 
Film artistic : „Sămînță rară". 
12.10 — Telejurnal. 16,00—17,00 — 
Teleșcoală. — Album : Cetatea
Bran. — Literatură română : Da
cia literară. — Geografie (anul IV 
liceu) : Lacurile din Republica So
cialistă România. 17.30 — Curs de 
limbă engleză. 18.00 — Telex. 18.15
— Cunoașteți legile ? 18,30 — A- 
tenție la .. neatenție. „Fără riscuri"
— documentar de protecție a mun
cii. Noutăți tehnice. 18,50 — Re
vista economică TV. 19,30 — Tele
jurnal. Cincinalul înainte de ter
men. 1973 — an hotărîtor. 20.00 — 
Cîntecul săptămînii : „Drag mi-e 
jocul românesc". 20.05 — Prim 
plan. Eleonora Coiocaru. secreta

pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Sibiu 
al P.C.R., și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., care a 
participat la lucrările celui 
de-al XXI-lea Congres al Par
tidului Comunist din Belgia, s-a 
înapoiat în țară.

Cu prilejul celei de-a 13-a 
aniversări a creării Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de Sud, ambasadorul Re
publicii Vietnamului de Sud la 
București, Lam Van Luu, a or
ganizat, joi seara, la sediul am
basadei, o gală de filme docu
mentare.

Au participat Nicolae Ghenea, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, general-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al minis
trului apărării naționale, Tudor 
Ionescu, președintele Comitetu
lui național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, oa
meni de cultură și arta, ziariști.

La Combinatul petrochimic 
de la Brazi a avut loc, joi după- 
amiază, o adunare de solidari
tate cu poporul vietnamez, pri
lejuită de împlinirea a 13 ani 
de la întemeierea Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de Sud. Au luat parte un 
mare număr de salariați ai com
binatului.

%

ra Comitetului de partid al în
treprinderii de confecții șl trico
taje București Reporter : Carmen 
Dumitrescu. 20,35 — Film artistic : 
Simon Bolivar — coproducție his- 
pano-italiană. Regia : Alessandro 
Blasetti. Cu : Maximilian Schell, 
Rosana Schiaffino, Francisco Ra
bat 22,15 — 24 de ore.

PROGRAMUL H

20,00 — Reportajul săptămînii : 
>.O zi din viața Botoșanilor". Emi
siune de Galina Enișteanu. 20,20
— Pagini muzicale de mare popu
laritate. 20,50 — Telex. 20,55 —
Mai aveți o întrebare ? Originea 
și evoluția omului în lumina noi
lor descoperiri. 21.30 — Gala ma
eștrilor. 21.50 — Biblioteca pentru 
toți : Mihail Sadoveanu

adio
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programul HI

9,00 — Știri ; 9,05 — „Incognito*
— program de varietăți muzicale ;

Au fost prezențî Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul Re
publicii Democrate Vietnam la 
București, Lam Van Luu, am
basadorul Republicii Vietnamu
lui de Sud la București, mem
bri ai celor două ambasade.

In cadrul adunării au luat cu* 
vîntul Nicolae Pavelescu, vice
președinte al Consiliului jude
țean Prahova al Frontului Uni
tății Socialiste, și ambasadorul 
Lam Van Luu.

La Academia de Științe agri- 
cole și silvice au început joi di
mineața lucrările unei sesiuni 
științifice cu tema „Probleme da 
genetică și ameliorarea plante
lor hortiviticole", care a reunit 
cercetători din stațiunile experi
mentale ale celor trei institute 
de specialitate, din învățămîntul 
agricol superior și din unități da 
producție.

In legătură cu procesul 1001 
Intentat celor zece conducători 
sindicali în frunte cu Marcelino 
Camacho, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor» 
din România a adresat Delega
ției Externe a Comisiilor MuiH 
citorești din Spania o telegramă 
în care se spune :

în numele oamenilor muncit 
organizați în sindicate din țara 
noastră, protestăm alături de 
dumneavoastră, de întreaga opi
nie publică internațională, împo
triva acestui proces care constH 
tuie o încălcare flagrantă a> 
drepturilor omului și prin care 
se urmărește aruncarea pentru 
zeci de ani în închisorile fran- 
chiste a unor fii devotați inte
reselor legitime ale clasei mun* 
citoare și poporului spaniol.

Reafirmîndu-ne profunda solH 
daritate cu lupta Comisiilor 
Muncitorești, a tuturor oameni
lor muncii și a întregului popor 
spaniol împotriva dictaturii 
tranchiste și pentru o dezvoltare 
democratică, cerem alături de 
dumneavoastră să fie anulat 
procesul 1001, să înceteze perse
cuțiile împotriva activiștilor sin
dicali progresiști și democrats 
să fie eliberați imediat conducă
torii sindicali deținuți în închi
sori, să fie restabilite drepturile 
sindicale și democratice în Spa
nia.

★
In legătură cu același proces 

Consiliul Central al U.G.S.R. a 
adresat ministrului de justiție 
al Spaniei o telegramă în care 
se arată :

Exprimind sentimentele mem
brilor de sindicat din țara noas
tră, cerem să acționați în spiri
tul Declarației drepturilor omu
lui și să luați măsurile cuvenite 
pentru anularea procesului 
1001/1972, pentru eliberarea î- 
mediată a Iui Camacho și a ce
lorlalți nouă muncitori, pentru 
asigurarea in fapt a drepturilor 
și libertăților sindicale.
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9.55 — Melodia zilei: „Pe drumul 
marelui partid" de Vasile Popo- 
vici : îo.oo — Clubul curioșilor ; 
11,00 — știință și tehnică ; 11,10
— Profil pe portativ : Florin Un
gur ; 11.30 — Antract muzical : 
Simfonia a Il-a de Andrei Por- 
fetye ; 12,00 — Transmisiuni di
recte din țară ; 12,10 — Invitație în 
fonotecă ; 12,55 — Melodia zilei ; 
13,00 — închiderea emisiunii de 
dimineață : 17,00 — știrile dupâ- 
amiezii ; 17,05 — Alo, Radio 1 — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor : 18.00 — Șapte zile, șapte 
arte Arhitectura; 18,10 — Frag
mente din opera „Verbum nobi
le" de Mqnius.zko ; 18.55 — Melo
dia zilei : 19,00 — în direct... de 
la Călărași ; 19,30 — știri ; 19,35
— Casa de discuri „Electrecord'* ; 
20,00 — Educație-răspunderi : Mu
tațiile deceniului 8. Radio-anchetă 
în orașul Urzicenl ; 20,30 — Sonata 
pentru clarinet șl pian de Liviu 
Rusu. Suita pentru vioară șl pian 
de Florin Eftimescu ; 21,00 — Ra
dio-super-top. Topul revistei „Săp- 
tămîna" : 22,00 — Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport ; 22,30 — 
Melodia zilei ; 22.35 — Vedete ale 
muzicii ușoare ; 23,15 — Poetica.
Florența Albu ; 2,3.20 Jazz va-, 
riete ; 23,55—24,00 — Ultimele știri»
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VERONICA SE ÎNTOARCE

MOZAIC CINEMATOGRAFIC

la cinematograful 
FLOREASCA

MARGARETA POGONAT

la cinematograful CENTRAL 
TINERII IN FILMUL DE AZI

O premieră 
mult așteptată

la cinematograful CAPITOL 
PETER O'TOOLE

7/7 cinematograful VIITORUL 
ECRANIZĂRI DIN LITERATU
RA ROMANA $1 UNIVER

SALA

La cinematografele 
PATRIA, FAVORIT, 

GLORIA șl MO
DERN

la cinematograful LUMINA
FILMUL SOCIAL-POLITIC 

CONTEMPORAN

la cinematograful 
TIMPURI NOI

FILMUL MUZICAL

la cinematograful MUNCA 
TITUS POPOVICI - scenarist

Zn cinematograful GLORIA 
GHEORGHE DINICA

ÎNTREPRINDEREA cinematografică a 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

dorește tinerilor săi spectatori „vizionare plăcută" și le 
urează un călduros

„,La multi ani !ee

f. găzduit de cinematografele ARTA, 
BUCEGI, FLOREASCA, FLACĂRA, FE- 

K* RENTARI, FAVORIT, FLAMURA, GIU- 
BV LESTI, GRIVITA (la clubul GRlVITA 
> ROȘIE), PACEA și PROGRESUL

La toate cinematografele, în toate școlile — progra
mul cinematografic al vacanței.

TINERI Șl TINERE
Pentru a vă asigura primirea la timp a revistei

TINARUL LENINIST
SOLUȚIA IDEALĂ ESTE ABONAMENTUL!

Reînnoiți*l, deci, și pe anul 1974 !
Abonamentele se primesc la toate oficiile și agențiile 

P.T.T.R. de la orașe și sate, factorii poștali, difuzorii de 
presă din întreprinderi și instituții.

PIONIERI Șl ȘCOLARI
Teatrul „ION CREANGA'

— prezintă pentru voi in perioada vacanței de iarnă - urmă
toarele spectacole :

Sîmbătă, 22. XII 1973 ora 16 : HARAPNICUL FERMECAT j 
duminică, 23. XII. 1973, ora 10 : CELE 12 LUNI ALE ANULUI ; 
ora 16 : HARAPNICUL FERMECAT ; marți, 25. XII. 1973, ora 10 : 
IANCU JIANU ; ora 16 : CELE 12 LUNI ALE ANULUI ; miercuri, 
26. XII. 1973, ora 10 HARAPNICUL FERMECAT; ora 16 DAN
SAȚI CU SALAMANDRA; joi, 27. XII. 1973, ora 10; IANCU JIA- 
NU; ora 16: NOTA ZERO LA PURTARE; vineri, 28. XII. 1973, 
orele 10 si 15: IANCU JIANU - la Sala Palatului; sîmbătă, 
29. XII. 1973, ora 10 : IANCU JIANU ; ora 16 : CELE 12 LUNI 
ALE ANULUI; duminică, 30. XII. 1973, ora 10: HARAPNICUL 
FERMECAT ; joi, 3.1. 1974, ora 10 : HARAPNICUL FERMECAT ; 
ora 16 : DANSAȚI CU SALAMANDRA ; vineri, 4. I. 1974, ora 
10 : CELE 12 LUNI ALE ANULUI ; ora 16 : DANSAȚI CU 
SALAMANDRA; sîmbătă, 5. I. 1974, ora 10: DANSAȚI CU 
SALAMANDRA ; ora 16 : IANCU JIANU ; duminică, 6. j. 1974, 
ora 10 : HARAPNICUL FERMECAT ; ora 16 : DANSAȚI CU 
SALAMANDRA ; marți, 8. 1. 1974, ora 10 : HARAPNICUL 
FERMECAT ; ora 16 : CELE 12 LUNI ALE ANULUI ; miercuri, 
9. I. 1974, ora 10: IANCU JIANU; ora 16: CELE 12 LUNI 
ALE ANULUI.

Dacă nu ați reținut bilete prin școală, vă adresați la 
casa teatrului din Piața Cosmonauților.
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Voitec, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Magdalena Filipaș, 
Ion Ioniță. Conducătorii de par
tid și de stat au venit împreună 
cu soțiile.

în sală erau prezenți membri 
ai C.C. al P.C.R., .ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, militanți din ilegalitate 
ai partidului și ai mișcării mun
citorești, activiști de partid și 
de stat, personalități ale vieții 
artistice și culturale, oameni de 
teatru, generali și ofițeri supe
riori, ziariști, muncitori din în
treprinderile Capitalei. în rîn- 
dul asistenței se aflau, de ase
menea, arhitecții și constructo
rii care au oonlucrat la realiza
rea însemnatului edificiu.

La ora 19,00 sosesc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
și tovarășa Elena Maurer, cu to
varășul Emil Bodnaraș. în în- 
tîmpinare au venit tovarășii 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Execiitiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei. Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Radu 
Beligan, artist al poporului, 
directorul Teatrului Național, 
prof. arh. Horia Maieu, șeful 
proiectului noului lăcaș al 
teatrului, Chirii Economu, ac
tor, secretarul organizației de 
partid din această instituție.

Sute de cetățeni aflați pe 
platoul din fața impunătoarei 
clădiri își manifestă bucuria de 
a-1 avea în mijlocul lor pe se
cretarul general al partidului, 
aclamînd și ovaționând.

Tineri și tinere înmânează 
buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

în marele hol de la parter, 
pardosit cu marmură albă de 
Rușchița, împodobit cu largi ta
piserii, semnate de cunoscut! 

artiști plastici, străjuit de bus- 
t uri le în bronz ale ctitorilor 
teatrului românesc, opere rea
lizate de remarcabili sculptori, 
a avut loc festivitatea inaugu
rală.

în numele actorilor, regizori
lor, scenografilor, al întregului 
colectiv al Teatrului Național, 
artistul poporului Radu Beligan, 
exprimînd simțămintele de pro
fundă dragoste și recunoștință 
împărtășite în acest moment de 
covârșitoare importanță pentru 
instituția lor, pentru mișcarea 
culturală a țării a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

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

în cuvinte, cu o emoție la care 
se adaugă parcă și aceea a lun
gului șir de înaintași care au 
visat la această clipă, ne expri
măm imensa bucurie pentru 
prezența dumneavoastră la a- 
ceastă solemnitate în care săr
bătorim un eveniment de o 
memorabilă însemnătate în via
ța culturii românești.

Vă mulțumim pentru înalta 
cinste.

Vă mulțumim pentru acest e- 
dificiu, impresionantă ctitorie și 
care prin proporțiile, prin di
mensiunea, prin strălucirea sa 
n-are seamăn nu numai în tre
cutul scenei românești, dar și al 
întregii noastre construcții, des
tinată să adăpostească manifes
tările artei.

Vă mulțumim pentru această 
monumentală clădire în care 
vedem mărturia marelui și rod
nicului interes pe care Partidul 
Comunist Român îl poartă deo
potrivă bunăstării poporului și 
setei lui de frumos.

Vă mulțumim, laolaltă cu toți 
oamenii de artă, cu întregul 
popor, pentru această măreață 
și semnificativă înfăptuire, 
chemată să dăruiască satisfacții 
minții și sufletului, intensifieîn- 
du-le respirația și lărgindu-le 
orizontul.

Vă mulțumim pentru această 
grandioasă operă, hărăzită să 
rămînă peste vremuri expresia 
a ceea ce reprezintă în con
știința noastră socialismul, o- 

rînduire a luminii, a cunoaște
rii, a împlinirii celor mai 
înalte dintre aspirațiile spiri
tului uman.

Pășind in clădirea menită să 
fie sediul pasionantelor con
fruntări dintre viață, gîndire, 
emoție, noi știm foarte bine că 
există o strînsă legătură între 
timpul cînd ea s-a înălțat și 
timpul cînd în fruntea partidu
lui și a țării vă aflați dumnea
voastră, tovarășe Ceaușescu, dă
ruit arhitect al civilizației ma
teriale a orânduirii noastre și, 
în aceeași măsură, inspirat ar
hitect al valorilor ei spirituale.

în ceasul solemn al inaugură
rii acestui lăcaș, artiștii Teatru
lui Național, toți slujitorii tea
trului românesc, resimțind ca o 
îndatorire de a face pe viitor 
mai mult pentru societatea 
noastră, care a împlinit visul 
dreptății sociale și al indepen
denței naționale, se angajează 
să nu precupețească nici un 
efort pentru a cinsti așa cum se 
cuvine împlinirile și idealurile 
socialismului, al căror strălucit 
exponent sîruteți dumneavoastră, 
iubite tovarășe Ceaușescu.

Ne vom strădui ca tot ce este 
înălțător și puternic, de preț și 
frumos în acești ani de luptă, 
de zidire și de realizări să se 
oglindească în piesele și specta
colele înfățișate.

Ne vom strădui ca pe scenele 
noastre să vibreze însuflețitor 
ideile apte să întărească și să 
sporească potențialul de gîndire 
și sensibilitate, convingerile so
cialiste ale marelui public. Ne 
vom strădui să facem din tea
tru o formă de participare di
namică la procesul de desăvârși
re a prezentului, implicîndu-1 
în bătălia pentru progres, în 
toate bătăliile care împing îna
inte viața și arta. Ne vom stră
dui să facem din creațiile noas
tre o cale de activizare a con
științelor, impulsionând neînce
tat faptele prin care ea se legi
timează și se împlinește.

în acest teatru va arde sta
tornic făclia nobleței omenești, 
a frumosului.

E un legământ pe care noi, 
artiștii, ostași credincioși ai par
tidului, îl facem în fața dum
neavoastră fi vă rog să vedeți 

în el cel mai devotat răspuns 
pentru darul primit și semnul 
nedesmințitei noastre angajări 
în viața și acțiunile României 
de astăzi. A acelei Românii, 
care, datorită muncii eroice a 
poporului, datorită politicii ma
gistrale desfășurate de secreta
rul general al partidului, pa
triot înflăcărat, neabătut mi
litant al ideilor internaționalis
mului socialist, exponent al nă
zuințelor supreme ale oameni
lor înaintați de pretutindeni, 
și-a câștigat un prestigiu deo
sebit în lumea întreagă.

Și vă asigurăm că nu există 
pentru noi o dorință mai a- 
prinsă decît aceea de a fi me
sagerii dorinței României de a 
se impune prin construcție, prin 
demnitate, prin valori propul
sând comandamentele păcii, din 
perspectiva realistă a interde
pendenței crescînde a contem
poraneității și a destinului pla
netar al lumii de astăzi.

Elevi ai vieții și elevi ai pro
priei noastre gîndiri, noi știm 
că într-o epocă în care împre
jurările dovedesc unitatea de 
țeluri spre o lume mai dreaptă, 
mai bună, a marii familii a u- 
manității, spre o lume a păcii, a 
progresului și civilizației, misiu
nea artei noastre e de a tăl
măci, în forme proprii de se
ducție și originalitate, impera
tivele conlucrării pentru trium
ful umanului în om și în lume.

Ora gravă și emoționantă a 
deschiderii noului Teatru Na
țional, oră care-și va purta me
reu ecoul în durata vieții spi
rituale a poporului român, a- 
șează pe umerii noștri o înaltă 
responsabilitate, iar noi, oame
nii de artă, o asociem indiso
lubil de numele dumneavoas
tră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ctitor 
al României moderne, al cultu
rii socialiste.

Așa cum marile lăcașuri de 
lumină din trecutul nostru au 
fost legate de numele lui Ște
fan, lui Brîncoveanu, lui Ale
xandru Ioan Cuza, tot astfel a- 
ceastă minunată construcție în 
care va arde flacăra talentului, 
pasiunii și credinței comuniste 
va rămîne de-a pururi legată de 
numele dumneavoastră, mare 

om de stat al istoriei contem
porane și fiul cel mai îndrăgit 
al poporului român.

într-o atmosferă entuzias
tă, însuflețită, ia cuvântul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvântarea secretarului gene
ral al partidului găsește un larg 
ecou în rîndul participanților, 
ea fiind subliniată în repetate 
rânduri de vii aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
taie panglica inaugurală, după 
care notează în Cartea de o- 
noare a Teatrului Național :

La inaugurarea noului lăcaș 
al Teatrului Național din Bucu
rești îi felicit în modul cel mai 
călduros pe arhitecți și construc
tori, pe muncitori, ingineri și 
specialiști care, prin străda
nia lor, au înălțat acest 
modern edificiu de cultură 
al României socialiste — expre
sie a grijii societății noastre 
pentru îmbogățirea continuă a 
vieții spirituale a poporului.

Deschiderea porților acestui 
vast complex teatral — eveni
ment istoric în existența „Na
ționalului" bucureștean, ca și 
în întreaga activitate artistică 
românească — va constitui, fără 
îndoială, un moment de răscruce 
pentru colectivul primei scene 
dramatice a țării. Actorii, re
gizorii, dramaturgii, întregul 
personal artistic va simți, in 
mod neîndoios, de datoria sa, să 
realizeze spectacole și mai mă
rețe, pe măsura condițiilor 
create de societatea socialistă, 
să aducă o contribuție mult spo
rită la lărgirea orizontului de 
cultură al poporului, la forma
rea conștiinței omului nou, ia 
îmbogățirea tezaurului artei 
noastre socialiste.

Urez colectivului „Teatrului 
Național" din București noi și 
mari succese în nobilul efort 
de ridicare a artei românești pe 
trepte superioare, răspunzând 
astfel, cât mai declin, setei de 
frumos a poporului român, e- 
xigențelor măreței epoci de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintul 
României.

Pe prima filă a Cărții de o- 
noare își pun semnătura tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to

varășa Elena Ceaușescu, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer și 
tovarășa Elena Maurer, tovară
șul Emil Bodnaraș.

...Simbolică și semnificativă 
coincidență. Tot la sfârșitul lunii 
decembrie, acum 121 de ani, se 
inaugura, la București, clădirea 
Teatrului Național. După cum 
se știe, edificiul a fost distrus 
în 1944, de bombardamentele 
hitleriste. Reconstrucția sa — 
atît de dorită de toți slujitorii 
scenei, de toți oamenii de artă 
și cultură, de întregul popor — 
a devenit astăzi o realitate vie. 
în acest lăcaș de cultură, durat 
prin grija partidului și statului, 
își va desfășura de acum îna
inte activitatea Naționalul bucu
reștean, ale cărui fapte de cul
tură trăiesc mereu în amintirea 
timpului și a istoriei, in sufle
tul națiunii. De-a lungul a pes
te 120 de ani, el a rămas cre
dincios nobilei sale meniri de 
tribună activă a gândurilor și a 
sentimentelor înălțătoare, parti- 
cipînd cu toate forțele și cu 
prestigiul său la lupta dîrză, 
înflăcărată a poporului român 
pentru apărarea ființei națio
nale, pentru unitate, indepen
dență și emancipare socială, 
pentru socialism. Aceste înain
tate tradiții au fost preluate, 
amplificate și ridicate pe noi 
trepte in anii construcției so
cialiste. au rodit în înfăptuiri 
artistice de seamă. Naționa
lul bucureștean este un tea
tru militant, politic, legat 
strîns de destinele țării, el con
tribuind, pe calea artei, la o- 
pera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră. Este o 
școală vie de educație patrio
tică, de promovare a valorilor 
dramatice originale și univer
sale, de cultivare și de răspân
dire a frumosului artistic.

După festivitatea inaugurală, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat, sînt invitați în marea sală 
a teatrului. Prevăzută cu 920 de 
locuri, ocupînd împreună cu 
foaierele ei 4 000 mp, sala oferă 
condiții optime de vizionare, o 
ambianță caldă, primitoare. 

Scena impresionează prin di
mensiunile sale — 42 m înăl
țime, permițând realizarea celor 
mai felurite tipuri de specta
cole. de la simple recitaluri ac
toricești, pînă la montări gran
dioase. de largă desfășurare.

Spectatorii aflați în sală sa
lută cu vii aplauze apariția în 
loja oficială a conducătorilor de 
partid și de stat.

Se aude gongul și cortinele se 
ridică. începe cel dinții specta
col din prima stagiune a Tea
trului Național în noua casă. 
El reunește fragmente dintr-o 
piesă clasică și una contempo
rană. ambele lucrări evocind 
evenimente de seamă din isto
ria țării.

Sînt prezentate, în deschidere, 
actele trei și patru din „Apus 
de soare", omagiu adus unuia 
dintre ctitorii teatrului româ
nesc — Barbu Ștefănescu De- 
lavrancea. Pe scenă reînvie o 
pagină din trecutul glorios de 
luptă al poporului nostru, 
chipul viteazului domn al Mol
dovei, Ștefan cel Mare, inter
pretat cu noblețe de artistul 
poporului George Calboreanu. 
Alături de venerabilul actor, a- 
flat în al optulea deceniu da 
viață, care își exprima bucuria 
de a fi prezent la acest specta
col festiv, și-au dat concursul 
alți interpreți de valoare ce au 
adus strălucire teatrului româ
nesc — Alexandru Giugaru, Ion 
Finteșteanu, Elvira Godeanu, 
Nicolae Brancomir, Geo Barton, 
Mihai Fotino, Marcel Enescu, 
Ilinca Tomoroveanu, Florin Pier
sic, precum și artiști talentați 
din generațiile mai tinere. Re
gia este semnată de Marietta 
Sadova, care, așa cum mărtu
risea, a căutat să realizeze, îm
preună cu pictorul scenograf 
Mihai Tofan, un spectacol pe 
măsura acestei capodopere a li
teraturii dramatice românești și 
a evenimentului luminos din 
viața teatrului.

Pe scenă are loc finalul, de 
intens dramatism, al piesei lui 
Delavrancea.

Mesajul de un înflăcărat pa
triotism al marelui domnitor, 
care a pus mai presus de orice 
dragostea de neam, a fost purtat 

mai departe, în timp, de cel 
mai buni fii ai țării. După seco
le 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 istoricul 
23 August 1944. Momentul cru
cial al insurecției naționale 
antifasciste armate i-a inspirat 
dramaturgului Aurel Baranga 
epopeea dramatică „Simfonia 
patetică", ale cărei fragmente au 
constituit partea a doua a spec
tacolului inaugural. Sînt redate 
fapte de acum trei decenii pe
trecute într-un oraș de provin
cie, aflat chiar pe linia frontu
lui, unde întreaga putere a co
muniștilor se mobilizează împo
triva dictaturii antonesciene, a 
armatelor Germaniei naziste. A- 
ceste fapte de eroism se inte
grau în lupta întregului nostru 
popor, hotărit de a-și clădi, sub 
conducerea partidului nostru 
comunist, în libertate și demni
tate o viață nouă, în acord cu 
năzuințele sale de veacuri.

La reușita acestei evocări, în 
regia autorului, și-au dat con
cursul cunoscuții actori Radu 
Beligan, Marcela Rusu, Irina 
Răchițeanu, Forry Etterle, Mar
cel Anghelescu, Toma Caragiu, 
Draga Olteanu, Constantin Băr- 
bulescu, George Motoi și mulți 
alții.

în semn de prețuire, actorilor, 
tuturor realizatorilor spectaco
lului, le este oferit un coș cu 
flori din partea conducerii de 
partid și de stat.

Pe scenă și în sală, domnește 
o atmosferă entuziastă. Toți cei 
prezenți își exprimă cu însufle
țire dragostea față de partid și 
secretarul său general, față de 
patria socialistă. Ei își manifes
tă, totodată, recunoștința fier
binte pentru sprijinul acordat 
de partid și de stat în realizarea 
noului așezămînt cultural.

Cu prilejul acestui memorabil 
eveniment de cultură, slujitorii 
Teatrului Național din București, 
ai tuturor scenelor țării, se an
gajează să-și pună întregul ta
lent, întreaga putere de creație, 
în slujba poporului și a patriei, 
a progresului artei românești, a 
edificării societății socialiste.

PRIMIREA PARTICIPANȚILOR LA SESIUNEA COMITETULUI EXECUTIV A F. M. T. 0.
Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

știm că dezvoltarea liberă a fie
cărei națiuni, progresul ei de
pind de făurirea unei economii 
puternice, cu adevărat indepen
dente, în stare să asigure po
porului condiții de viață tot mai 
îmbelșugată. Făurirea societății 
socialiste în România creează 
cele mai bune condiții pentru 
dezvoltarea și înflorirea econo
miei, pentru consolidarea și în
tărirea independenței și suvera
nității naționale. Succese deose
bite obțin în construcția socia
listă toate țările care au pășit 
pe acest drum.

Am vizitat multe țări din A- 
frica, America Latină, Asia, 
Europa. Am putut constata cu 
multă satisfacție . preocupările 
popoarelor de a lichida cu desă- 
vîrșire vechile stări de lucruri, 
de a prelua bogățiile naționa
le in propriile mâini și a le 
folosi în interesul propriu. 
România sprijină in mod activ 
lupta popoarelor pentru a fi 
stăpine pe bogățiile lor, mișca
rea de eliberare națională a 
popoarelor care mai suferă ju
gul dominației coloniale. Dăm 
o inaltă apreciere rolului im
portant pe care îl joacă tinere
tul In această luptă.

Prețuim contribuția pe care 
tineretul din România o aduce 
la edificarea socialistă a țării, 
la dezvoltarea economiei, știin
ței. culturii, la ridicarea bună
stării generale a întregului po
por. Trebuie să declar aici că, 
sub conducerea partidului, îm
preună cu întregul popor, tine
retul din țara noastră are o

(Urmare din pag. I) 
tineretului, rolului său In socie
tatea contemporană.

In numele participanților la 
sesiunea Comitetului Executiv 
al F.M.T.D., Alain Therouse, se
cretar general al F.M.T.D., a 
exprimat președintelui Nicolae 
Ceaușescu sentimentele de pro
fundă gratitudine pentru onoa
rea de a fi fost primiți de șeful 
statului român.

în decursul acestor patru zile 
— a spus în continuare vorbi
torul ■— am avut ample dezba
teri axate pe marile probleme 
ale epocii noastre, ale luptei ti
neretului din lumea întreagă. 
După rapoarte, mai mult de 50 
de oratori au intervenit pentru 
a expune aprecierile lor asupra 
bilanțului nostru și învățăminte
lor ce se impun, asupra perspec
tivelor anului viitor.

în acest context de referiri la 
problematica sesiunii, secretarul 
general al F.M.T.D. a relevat că 
dezbaterile au reflectat cu preg
nanță faptul că în inima luptei 
duse astăzi de tineret se află 
lupta pentru pace, pentru inde
pendență națională, progres și 
democrație, că tinerii se găsesc 
uniți în aceeași luptă împotriva 
imperialismului, a colonialismu
lui și neocolonialismului. Por
nind de la bilanțul actual, am 
examinat perspectivele și în 
centrul activității noastre plasăm 

contribuție deosebit de impor
tantă în tot ceea ce a realizat 
societatea noastră socialistă, în 
toate succesele obținute pe ca
lea progresului și civilizației.

Mulțumindu-vă călduros pen
tru medalia F.M.T.D. pe care 
mi-ați înmînat-o, doresc să a- 
firm că vad în acest act o a- 
preciere pe care dumneavoastră, 
reprezentanții tinerei generații 
o dați activității tineretului din 
România, luptei sale pentru no
bilele idealuri ale socialismului, 
pentru libertatea și independen
ța popoarelor, pentru pace, co
laborare și progres social în în
treaga lume. Tinăra generație 
din România își va aduce și in 
viitor contribuția activă la în
treaga activitate desfășurată de 
F.M.T.D., la lupta tineretului de 
pretutindeni pentru înfăptuirea 
aspirațiilor înaintate ale popoa
relor. pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Prețuim rolul tineretului din 
toate țările în lupta generală 
împotriva imperialismului, a 
colonialismului și neocolonialis
mului. Considerăm că tinăra ge
nerație este chemată să dea un 
nou avînt luptei revoluționare, 
progresiste, pentru așezarea re
lațiilor dintre națiuni pe prin
cipii noi.

Pentru a realiza cu succes 
dezideratele popoarelor, năzuin
țele tinerei generații de a-și 
asigura o viață demnă și li
beră, este necesară unirea e- 
forturilor tinerilor de pretutin
deni. Trebuie pornit de Ia fap
tul că tânăra generație, atît in 
fiecare țară, cît și pe plan in- 

pentru «nul viitor pregătirea șî 
tinerea celei de-a 9-a reuniuni 
a noastre, convocate pentru 
toamna viitoare la Sofia.

Doresc să spun că ansamblul 
delegațiilor și-au manifestat in
teresul pentru ținerea acestei 
reuniuni a Comitetului Execu
tiv în România. Toate condițiile 
ne-au fost oferite pentru buna 
desfășurare a lucrărilor noastre 
și aș dori, în această privință, 
să vă mulțumesc, atît dumnea
voastră, personal, cît și poporu
lui român, tineretului dumnea
voastră, partidului, organizației 
U.T.C. încă o dată vă mulțumesc 
foarte mult.

A luat apoi cuvîntul Huynh 
Tuan, membru al Comitetului 
Central al Federației Tineretu
lui pentru Eliberare din Viet
namul de Sud.

Delegația noastră își exprimă 
entuziasmul pentru cinstea de 
a fi prezenți la această întâlni
re cu tovarășul președinte 
Nicolae Ceaușescu și vă rog să 
ne îngăduiți să vă transmitem 
salutul cel mai călduros din par
tea tineretului întregului Viet
nam.

In pofida distanțelor de mul
te zeci de mii de kilometri ce 
despart țările noastre, bunele 
sentimente care leagă tineretul 
nostru, popoarele român și po
porul vietnamez se dezvoltă con" 
tinuu. Sub conducerea partidu- 

ternațional, este vital interesată 
într-o politică nouă, în lichida
rea vechilor stări de lucruri. Ti
nerii de diferite orientări poli
tice, filozofice, de diferite cate
gorii sociale trebuie să acțione
ze în strînsă unitate, pentru că 
numai pe această cale ei își pot 
face cunoscută poziția, pot adu
ce o contribuție tot mai însem
nată la lupta generală a forțe
lor progresiste, antiimperialiste.

Am întilnit în multe țări di
verse organizații de tineret, di
verse păreri în rindul tineretu
lui. Cred că trebuie manifestată 
receptivitate față de tot ceea ce 
gîndește tineretul, față de dife
ritele concepții care tind 3S\re 
organizarea mai bună și mai 
dreaptă a societății. Desigur, tre
buie să ne ridicăm cu hotărire 
împotriva concepțiilor reacțio
nare, rasiste, fasciste, a politicii 
de dominație. Dar nu trebuie să 
existe teamă pentru faptul că 
în rîndul tineretului sînt unele 
grupări sau organizații care, câ
teodată, doresc să fie soluțio
nate mai repede unele probleme, 
sau văd căile spre rezolvarea 
unor probleme altfel decît co
muniștii, socialiștii, sau mem
brii altor organizații care fac 
parte din F.M.T.D. Trebuie să 
înțelegem că, în condițiile lumii 
de astăzi, diversitatea de pă
reri asupra căilor dezvoltării 
luptei sociale, antiimperialiste 
este inevitabilă. Acesta este un 
lucru bun, pînă la urmă, un fe
nomen care oglindește creșterea 
conștiinței politice a tineretului, 
dezvoltarea gindirii sale. Iată 
de ce trebuie făcut totul pentru 
a uni aceste forțe, diferitele 

lui. a guvernului Republicii So
cialiste România, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, tineretul și 
poporul român ne-au acordat în 
permanență un prețios sprijin. 
Ne folosim de această ocazie 
pentru a vă prezenta, stimate 
tovarășe Ceaușescu, tuturor 
conducătorilor partidului și gu
vernului Republicii Socialiste 
România mulțumirile cele mai 
profunde și cele mai sincere din 
partea tineretului și întregului 
popor vietnamez.

în continuarea alocuțiunii sale, 
Huynh Tuan s-a referit la lupta 
poporului, a tineretului din 
Vietnamul de Sud pentru apli
carea strictă a acordurilor de la 
Paris, împotriva neocolonialis
mului, pentru înfăptuirea aspi
rațiilor sale naționale, de pace, 
libertate și progres social. Noi 
sîntem convinși — a spus vor
bitorul — că în noua etapă a 
luptei noastre pentru pace în 
Vietnam, în Indochina. în sud- 
estul Asiei, în general, România, 
tineretul și întregul popor ro
mân, în frunte cu mult 
stimatul său președinte Nicolae 
Ceaușescu, vor continua să ne 
sprijine.

Urăm tineretului, poporului 
român să înfăptuiască înainte 
de termen planul de dezvoltare 
a economiei naționale.

Fie ca prietenia și solidarita
tea de luptă între tineretul ro- 

organizații ale tineretului într-o 
direcție unică —- aceea a luptei 
antiimperialiste, anticolonialiste, 
pentru pace și progres social.

Sînt încă multe probleme de 
soluționat în viața omenirii con
temporane. Este necesar să se 
depună încă eforturi pentru a 
se asigura o pace reală în Viet
nam. Sînt, de asemenea, necesa
re eforturi serioase pentru a se 
ajunge la o pace dreaptă, trai
nică in Orientul Mijlociu, care 
să ducă la retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate, să 
asigure independența și suvera
nitatea fiecărui stat. Este nece
sar să se adopte soluții cores
punzătoare care să asigure po
porului palestinian o dezvoltare 
liberă, în conformitate cu in
teresele și aspirațiile sale legi
time. Există încă în lume po
poare care luptă împotriva do
minației coloniale, și trebuie să 
sprijinim activ această luptă 
pentru scuturarea definitivă a 
jugului colonial. Sînt, de ase
menea, de rezolvat o serie de 
probleme in Europa, legate de 
înfăptuirea securității pe con
tinent, de dezangajarea mili
tară. Se cer soluționate proble
me stringente legate de înceta
rea cursei înarmărilor, pentru 
care se cheltuiesc anual peste 
200 miliarde dolari. Toate aces
tea necesită o luptă susținută 
din partea tuturor popoarelor, 
în această direcție, tinăra ge
nerație trebuie să-și facă tot 
mai hotărit auzit glasul.

Nu se poate spune că există 
vreo problemă a vieții interna
ționale care să nu preocupe ti
neretul. Noi apreciem mult ceea 

mân și vietnamez să fie veșni
ce !

Urăm multă sănătate prea 
stimatului tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate tutu
ror tovarășilor din conducerea 
partidului și țării surori — Re
publica Socialistă România.

în. numele delegației tineretu
lui egiptean, Aii Edin Hillal, 
șef de secție la Uniunea Socia
listă Arabă a Tineretului, a 
spus :

Doresc să exprim mulțumirile 
noastre pentru contribuția Uni
unii Tineretului Comunist din 
România la pregătirea și des
fășurarea lucrărilor Comitetului 
Executiv al F.M.T.D., satisfac
ția și aprecierea noastră pentru 
intervențiile reprezentanților 
români în cadrul sesiunii de so
lidaritate cu lupta popoarelor 
arabe.

Poziția noastră cu privire la 
Orientul Mijlociu este foarte 
clară. Va exista pa « în această 
regiune numai atunci cînd Israe
lul își va retrage trupele din te
ritoriile ocupate în 1967, iar po
porului palestinian i se va asi
gura dreptul legitim la autode
terminare. Poziția noastră are o 
profundă motivație antiimperia- 
listă, rezidă în însăși ideea lup
tei de eliberare națională.

Dorim să exprimăm mulțumi
rile și gratitudinea noastră pen
tru atitudinea adoptată pină 

ce face F.M.T.D. Am dori insă 
ca activitatea sa pentru unirea 
și creșterea rolului tineretului 
în viața internațională să spo
rească și mai mult, deoarece 
avem convingerea că tineretul, 
alături de celelalte forțe sociale 
antiimperialiste, poate și trebuie 
să joace un rol mai important 
în soluționarea problemelor cru
ciale ale lumii.

în zilele noastre nu mai este 
posibilă soluționarea nici unei 
probleme fără participarea tu
turor popoarelor, așa cum atît 
pe plan național, cit și interna
țional nu este posibil să se asi
gure dezvoltarea progresistă fără 
participarea activă a maselor 
populare, a tinerei generații.

în acest spirit acționează șl 
va acționa organizația de tine
ret din România, înfăptuind 
astfel politica partidului comu
nist, a guvernului nostru, poli
tică de pace și colaborare cu 
toate popoarele lumii.

Cu aceste sentimente, cu con
vingerea că sesiunea pe care ați 
avut-o la București va deschide 
noi căi spre întărirea eforturi
lor în vederea unirii tineretu
lui pe plan internațional împo
triva imperialismului, pentru o 
politică de pace și colaborare 
internațională, vă urez tuturor 
celor prezenți, organizațiilor și 
popoarelor dumneavoastră suc
cese tot mai mari în dezvoltarea 
luptei antiimperialiste, pentru 
progres social în fiecare țară, 
pentru libertate, pace și colabo
rare.

Multă sănătate și fericire tu
turor I

acum de F.M.T.D. și să ne an
gajăm cu fermitate de a con
tribui cu toată puterea noastră 
la activitățile sale viitoare.

După ce s-a referit la spriji
nul pe care poporul, tineretul 
român îl acordă luptei pentru 
instaurarea păcii în Orientul 
Mijlociu, vorbitorul a spus : 
Apreciem prilejul ce ni se oferă 
de a avea contacte cu tineretul 
român, cu Uniunea Tineretului 
Comunist și credem că aceasta 
va contribui și mai mult la ci
mentarea prieteniei și solidari
tății între popoarele și tineretul 
egiptean și român. ■

Vă dorim dumneavoastră, to
varășe președinte, viață lungă 
și activitate fructuoasă, spre bi
nele și progresul tineretului, al 
întregului popor român. Vă urăm 
dumneavoastră și poporului ro
mân mult succes.

La rîndul său, Afanas Dimi
trov, secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist, a expri
mat șefului statului român pro
funda gratitudine pentru aten
ția deosebită pe care a acordat-o 
participanților la sesiunea Co
mitetului Executiv al F.M.T.D.

Reprezentanții tineretului din 
lumea întreagă — a relevat el 
— și-au dat întîlnire la Bucu
rești, frumoasa dumneavoastră 
capitală, pentru zilele în care 
s-a desfășurat sesiunea Comi

tetului Executiv. Am venit aici 
pentru a hotărî perspectivele 
noastre de viitor. Am venit 
pentru a arăta încă o dată și în 
modul cel mai categoric solida
ritatea noastră deplină cu frații 
și surorile de pe toate continen
tele care luptă pentru indepen
dență, pentru pace, democrație 
și progres social.

în context, vorbitorul a subli
niat rolul important pe care 
statele socialiste îl joacă în ca
drul acestui proces, precum și 
misiunea ce revine uniunilor de 
tineret educate de partidele 
comuniste în spiritul internațio
nalismului proletar.

Aș dori să adresez cele mai 
calde cuvinte de mulțumire pen
tru excepționala ospitalitate și 
posibilitățile pe care le-am avut 
pentru a desfășura creator dez
baterile noastre, pentru contri
buția foarte activă pe care au 
adus-o la lucrările F.M.T.D. to
varășii din Uniunea Tineretului 
Comunist din România. Vă rog 
să îmi permiteți să mă folosesc 
de această ocazie pentru a 
transmite dumneavoastră și în
tregului popor român salutul 
nostru călduros, urări de noi 
succese în construirea socialis
mului.

Subliniind cu satisfacție rolul 
Uniunii Tineretului Comunist în 
buna pregătire a actualei sesiuni 
a Comitetului Executiv al 
F.M.T.D., preocuparea manifes
tată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru asigurarea 
succesului acestei reuniuni, Dji 
Djai Ryong, vicepreședinte al 
Uniunii Tineretului Muncitor 
Socialist din R.P.D. Coreeană, a 
spus :

Permiteți-mi să exprim mult 
stimatului tovarăș Nicolae 
Ceaușescu mulțumiri profunde 
pentru toate condițiile de care 
ne-am bucurat. Dorim, de ase
menea, să adresăm calda noas
tră gratitudine pentru sprijinul 
și solidaritatea manifestate de 
partidul și poporul român față 
de lupta poporului coreean în 
vederea reunificării pașnice și 
independente a patriei sale.

Folosesc acest prilej pentru a 
vă dori dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, poporului și 
tineretului român, strîns uniți 
în jurul Partidului Comunist 
Român, noi și mari succese 
în îndeplinirea planului cinci
nal, în înfăptuirea Programului 
Congresului al X-lea al parti
dului. Urăm prosperitate po
porului român. Republicii So
cialiste România, sănătate și fe
ricire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Adresîndu-se șefului statului 
român, Ramon Ajon, membru 
al Comitetului Central al Uniu
nii Tinerilor Comuniști din 
Cuba, a relevat că participanții 
la sesiunea Comitetului Execu
tiv al F.M.T.D. văd în primirea 
cu care au fost onorați înalta 
apreciere pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. România So
cialistă o acordă tineretului, ac
tivității acestuia. Țin să subli
niez — a spus el — condițiile deo
sebite create de Uniunea Tine
retului Comunist din România, 
care au contribuit, fără îndoia
lă, la buna desfășurare a lucră
rilor noastre, fapt pentru care 
îmi permit să adresez mulțumi
rile delegației cubaneze, îm
preună cu aprecierea că aceasta 
constituie o nouă dovadă de so
lidaritate față de popoarele 
noastre și tineretul pe care noi 
îl reprezentăm aici.

Subliniind că poporul cuba
nez. tineretul său cunosc și ur
măresc îndeaproape, cu satisfac
ție, întreaga activitate creatoa
re desfășurată de tineretul și 
poporul român, sub conducerea 
Partidului său Comunist, pen
tru construirea socialismului. 

vorbitorul a spus : In inima oa
menilor muncii din patria mea 
trăiește mereu vie amintirea vi
zitei deosebit de importante și 
rodnice pe care dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați 
făcut-o în țara noastră, vizită 
care a contribuit la întărirea 
legăturilor dintre cele două 
partide și popoare.

Permiteți-mi ca, în numele 
poporului cubanez, al tineretu
lui comunist, să reafirm înalta 
apreciere pe care noi o acordăm 
legăturilor ce ne unesc și să vă 
transmit dumneavoastră, po
porului și tineretului român, 
Partidului Comunist Român sa
lutul nostru revoluționar. în a- 
celași timp, vă dorim cele mai 
mari succese în frumoasa ope
ră de construire a socialismu-r 
lui in România.

Luind cuvîntul, Reyes San
chez, membru al C.C. al Tine
retului Comunist din Peru, a 
spus ;

Ne reamintim cu foarte mare 
plăcere de vizita pe care pre
ședintele Republicii Socialiste 
România a făcut-o în America 
Latină. Nu vom uita niciodată 
că ați fost oaspetele poporului 
peruan, cu atît mai mult cu cit 
vizita dumneavoastră a avut loc 
într-un moment deosebit de 
important pentru dezvoltarea 
patriei noastre. Printre rezulta
tele acestei vizite se înscrie și 
aportul prețios al României la 
dezvoltarea economiei noastre 
naționale.

In această ordine de Idei, vor
bitorul a relevat apoi că parti
dul și tineretul comunist peruan 
sprijină în mod hotărit schim
bările care au avut loc în Peru, 
pornind de la caracterul revolu
ționar și antiimperialist al a- 
cestor transformări.

Doresc încă o dată să vă 
transmit salutul tineretului nos
tru, al partidului nostru comu
nist care, la cel de-al Vl-lea 
Congres, a dat o înaltă aprecie
re sprijinului acordat țării noas
tre de partidul și poporul ro
mân. în numele partidului și 
tineretului comunist peruan, a- 
dresez totodată salutul nostru 
partidului, poporului și tinere
tului român.

Cu profundă emoție și cu o 
vie bucurie — a spus Makaya 
Lazare, secretar al C.C. al U- 
niunii Tineretului Socialist Con
gelez — îmi îngădui să iau cu
vîntul aici pentru a vă trans
mite sincere mulțumiri pentru 
primirea atît de călduroasă ce 
ne-a fost rezervată de către 
tineretul și poporul român, care 
constituie expresia concretă a 
atenției cu totul deosebite pe 
care o acordați tineretului.

Tinerea acestei reuniuni a 
Comitetului Executiv al F.M.T.D. 
în țara dumneavoastră trebuie 
situată în cadrul precis al do- 
bindirii unei înalte conștiințe a 
tinerei generații care activează 
fără răgaz pentru căutarea căi
lor și mijloacelor capabile să 
intensifice lupta antiimperialis- 
tă. Ne folosim, de asemenea, de 
această ocazie pentru a vă re
înnoi sprijinul nostru total, pen
tru poporul și tineretul dumnea
voastră. Gindim că legăturile 
de prietenie ce există între ti
neretul din țările noastre, între 
cele două popoare ale noastre, 
nu vor întîlni în calea lor nici 
un obstacol, aceste relații fiind 
pătrunse de prietenie, de cor
dialitate, de o adevărată fra
ternitate. Acest lucru l-ați pu
tut constata în cursul vizitei pe 
care dumneavoastră ați efec
tuat-o în Congo, eveniment te- 
marcabil în întărirea colaborării 
noastre. Iată de ce sînt convins 
că relațiile ce există între tine
retul din țările noastre se vor 
întări, că legăturile care ne 
unesc se vor dezvolta tot mai 

mult în cadrul luptei noastre 
antiimperialiste, pentru socia
lism.

Luînd cuvîntul în numele Co
mitetului Executiv al Federați
ei Mondiale a Tineretului De
mocrat, Pierro Lapicirela, no
ul președinte al F.M.T.D., a 
spus :

înainte de toate, doresc să vă 
transmit. în numele Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat, salutul și mulțumirile 
noastre pentru că ne-ați permis 
să ne exprimăm aici sentimen
tele.

Aș dori, în primul rînd, să 
arăt că pentru noi a fost extrem 
de pozitiv faptul că am puiuț 
organiza reuniunea Comitetului 
Executiv al Federației Mondia
le a Tineretului Democrat în 
România. Am beneficiat de ex
celente condiții și pentru a- 
ceasta vă mulțumim. Subliniind 
că Federația Mondială a Tine
retului Democrat desfășoară o 
activitate de peste 25 de ani 
în întreaga lume, o activitata 
eminamente antiimperialistă, 
pentru pace, pentru cooperare 
între tinerii și popoarele lumii, 
vorbitorul a declarat : în ca
drul Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat un rol deo
sebit de important în atingerea 
obiectivelor noastre îl joacă U- 
niunea Tineretului Comunist din 
România.

Tineretul lumii cunoaște foar
te bine, tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu, neîncetata 
dumneavoastră activitate în fa
voarea păcii, a destinderii în 
lume, pentru independența și 
suveranitatea națională a fiecă
rei țări, pentru cooperare intra 
toate popoarele lumii — a rele
vat vorbitorul. Noi cunoaștem 
eforturile, precum și succesele 
poporului și tineretului dum
neavoastră în lupta pentru dez
voltarea României Socialiste, 
pentru a face și mai frumoasă 
patria dumneavoastră socialis
tă. în același timp, cunoaștem 
cu toții activitatea României pe 
plan internațional, activitatea 
poporului său. a președintelui 
țării in promovarea legăturilor 
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 po
sibilitatea să ne exprimăm 
aprecierea noastră față de o- 
pera dumneavoastră desfășura
tă pe plan internațional și na
țional. Permiteți-mi ca, în nu
mele Biroului F.M.T.D., să vă 
înmînez Medalia Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat. pentru contribuția dum
neavoastră prețioasă la cauza 
luptei antiimperialiste, a clima
tului de consolidare a păcii și 
colaborării între popoare.

în cadrul întîlnirii, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cuvîntarea șefu
lui statului român a fost urmă
rită cu mult interes și satisfac
ție de toți cei prezenți, subli
niată cu puternice și îndelungi 
aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat s-au fotografiat apoi cu 
membrii delegațiilor organizații
lor de tineret, cu reprezentanții 
F.M.T.D.. U.I.S. și C.I.M.E.A.

La încheierea întîlnirii, oas
peții și-au luat rămas bun cu 
multă căldură de la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimînd 
încă o dată vii mulțumiri pen
tru primirea acordată, deosebit 
de cordială, pentru cuvin
tele, aprecierile și îndemnurile 
conducătorului partidului și sta
tului nostru ce le-au fost adre
sate cu acest prilej, pentru at
mosfera de caldă prietenie cu 
care au fost înconjurați în tot 
timpul petrecut în țara noastră.



încheierea lucrărilor Comitetului
Executiv al Federației Mondiale 

a Tineretului Democrat [F.M.T.D.]
Joi s-au încheiat Ia București 

lucrările Comitetului Executiv 
al F.M.T.D. In ședința finală 
au fost adoptate rezoluții, me
saje și alte documente care dau 
expresie hotărîrii forțelor re
voluționare, populare și demo
cratice ale tineretului din dife
rite țări ale lumii de a-și in
tensifica lupta, împotriva impe
rialismului, a colonialismului și 
neocolonialismului, pentru rea
lizarea aspirațiilor de libertate 
și independență, de pace, coope
rare și progres social.

în rezoluția cu privire la 
securitatea europeană se subli
niază necesitatea dezvoltării 
cooperării între organizațiile de 
cele mai diferite orientări și in
tensificării acțiunilor proprii în 
vederea sprijinirii active a tutu
ror pașilor îndreptați spre adîn- 
eirea destinderii și crearea unui 
sistem trainic de securitate în 
Europa.

Salutând victoriile popoarelor 
din Indochina, rezoluția cu pri
vire Ia Vietnam. Laos și Cam- 
bodgia cheamă pe tinerii demo
crat și progresiști de pe cele 
cinci continente să-și întărească 
solidaritatea cu popoarele și ti
neretul vietnamez, laoțian și 
cambodgian și adresează, cu 
prilejul celei de-a 13-a aniver
sări a creării F.N.E. din Viet
namul de Sud, un vibrant me
saj de salut și solidaritate po
porului și tineretului sud-viet- 
namez.

O declarație adoptată de că
tre Comitetul Executiv exprimă 
sprijinul deplin și solidaritatea 
activă a tinerei generații pro
gresiste de pretutindeni cu lup
ta dreaptă a poporului și tine
retului coreean, pentru reunifi- 
carea independentă și pașnică 
a patriei. A fost adoptată, de 
asemenea, o rezoluție privind 
situația din Asia.

Ținînd seama de necesitatea

Mitingul de solidaritate cu lupta popoarelor 

și tineretului împotriva imperialismului 
și colonialismului, pentru pace și progres

Joi după-amiază a avut loc 
Ia clubul tineretului din 
sectorul 4 din Capitală un 

miting de solidaritate cu lupta 
popoarelor și tineretului împo
triva imperialismului și colonia
lismului, pentru pace și progres, 
la care au luat parte delegațiile 
prezente la reuniunea Comitetu
lui Executiv al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, 
precum și numeroși tineri bucu- 
reșteni — muncitori, elevi și 
studenți, care au făcut o primi
re călduroasă reprezentanților 
organizațiilor democratice și 
progresiste de tineret de pe 
toate continentele.

Mitingul — care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă entuziastă 
— a fost deschis de George 
Ghenoiu, prim secretar al Comi
tetului municipal București al 
U.T.C., care a transmis oaspeți
lor de peste hotare un cald sa
lut de solidaritate internațio- 
nalistă din partea tineretului 
Capitalei României socialiste.

A luat apoi cuvîntul Pierro La- 
picirclla, președintele F.M.T.D.. 
care a vorbit despre rezultatele 
reuniunii de la București a Co
mitetului Executiv al F.M.T.D. 
și a relevat participarea activă 
a generației tinere contempora
ne în lupta forțelor progresiste 
de pretutindeni împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru pace, 
libertate, democrație și progres 
social. Oaspetele a mulțumit U- 
niunii Tineretului Comunist, în
tregului tineret român, pentru 
calda ospitalitate cu care a găz
duit pe participanții la lucrările 
Comitetului Executiv al F.M.T.D.

In Sokan, șeful delegației Ti
neretului Frontului Unit Națio
nal din Cambodgia, a reliefat a- 
portul generației tinere din țara 
sa la lupta pentru libertatea, 
independența și suveranitatea 
Cambodgiei, pentru dreptul sa
cru al poporului khmer de a fi 
singurul stăpîn al destinelor 
sale.

La rîndul său Fahmî Al 
Hakak, membru al Conîitetului 
Executiv al Tineretului Demo
crat din Irak, s-a referit la si
tuația din Orientul Apropiat, la 
căile de rezolvare a acesteia în 
vederea asigurării unei păci 
trainice și durabile în această 
parte a lumii.

A. Fernandez, reprezentan
tul tineretului comunist din 
Chile a exprimat hotărîrea 
tinerei generații din patria 
sa, a tuturor forțelor pa
triotice chiliene, de a duce pînă 
la capăt, în pofida oricăror di
ficultăți, lupta dreaptă pentru 
restabilirea libertăților democra
tice și drepturilor constituțio
nale, pentru realizarea aspirații
lor de progres social.

Frank Bochow, secretar al 
Consiliului Central al Tineretului 

imperioasă a soluționării con
flictului din Orientul Mijlociu, 
Comitetul Executiv al F.M.T.D. 
se pronunță, în documentul re
feritor la situația din această 
zonă, pentru aplicarea rezolu
țiilor Consiliului de Securitate 
în vederea realizării unei păci 
juste și durabile.

Poziția Comitetului Executiv 
al F.M.T.D. față de situația din 
Chile este reflectată într-un do

Liber German din R.D. Germa
nă, a relevat preocupările tine
retului din țara să, care în a- 
cest an a găzduit cel de-al X-Iea 
Festival mondial al tineretului 
și studenților, manifestare im
portantă a solidarității antiim- 
perialiste, a voinței de pace, 
cooperare și progres care animă 
tineretul progresist de pretutin
deni.

Infățișînd eforturile tineretu
lui coreean, alături de întregul 
popor, pentru reunificarea in
dependentă și pașnică a patriei 
sale, Zi Zae Ryong, vicepreșe
dinte al C.C. al Uniunii Tinere
tului Muncitoresc Socialist din 
R.P.D. Coreeană, a subliniat, în 
același timp, activitatea neobo
sită a tinerei generații pen
tru construirea socialismu
lui în R.P.D. Coreeană.

în cuvîntul său Pannilo Rai- 
mo, secretar al C.C. al Ligii 
Tineretului Democrat din Fin
landa a reliefat lupta tineretu
lui din țările capitaliste pentru 
drepturile sale, pentru o par
ticipare activă la viața econo
mică și socială.

Mahay a Lazare, secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului So
cialist din R. P. Congo, s-a re
ferit la participarea tineretului 
din țara sa», din Africa, la lupta 
pentru transformări economico- 
sociale înnoitoare, pentru eli
minarea tuturor formelor de 
dominație colonialistă și neo
colonialistă, a politicii imperia
liste de forță și dictat, pentru cu
cerirea și consolidarea indepen
denței naționale. 

cument care reafirmă solidari
tatea activă cu forțele democra
tice din această țară, cere să se 
pună capăt represiunilor anti
democratice, să fie eliberați 
Luis Corvalan, ceilalți demo- 
crați și patrioți chilieni, expri- 
mînd certitudinea că lupta 
dreaptă a poporului și tineretu
lui chilian va triumfa. Rezolu
ția cu privire Ia America La
tină subliniază dezvoltarea sub

Perla Victor, reprezentant al 
Tineretului Comunist din Uru
guay, a înfățișat lupta pe care 
tinerii din țara sa o desfășoară 
pentru libertate și democrație, 
pentru dezvoltarea țării în con
cordanță cu interesele vitale ale 
poporului Uruguayan.

în continuare, a luat cuvîntul 
tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., Vorbitorul a subliniat 
că primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a participanților la 
lucrările Comitetului Executiv 
al F.M.T.D. are semnificația u- 
nei înalte aprecieri pe care 
partidul și statul nostru o a- 
cordă activității creatoare a ti
nerei generații din România 
consacrată înfăptuirii progra
mului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, contribuției pe care 
F.M.T.D., forțele tineretului re
voluționar și progresist din în
treaga lume, o aduc la lupta 
împotriva imperialismului și 
colonialismului, pentru adîncirea 
cursului destinderii și coo
perare, pentru realizarea aspi
rațiilor de libertate, indepen
dență, democrație, pace și pro
gres. Totodată, a fost reliefat 
faptul că tînăra generație a Ro
mâniei socialiste, acționînd ne
abătut în spiritul și pe baza 
politicii interne și externe 
a partidului și statului nos
tru, pusă în slujba cauzei 

multiple forme. în concordanță 
cu condițiile specifice existente 
în fiecare țară de pe acest con
tinent, a luptei popoarelor și 
tineretului Iatino-american pen
tru consolidarea independenței, 
valorificarea resurselor natu
rale în interesul propriu, pen
tru profunde înnoiri sociale, îm
potriva imperialismului.

Documentul cu privire la A- 
frica relevă contribuția impor
tantă a tineretului la lupta po
poarelor africane pentru elibe
rarea de sub dominație colonia
listă și neocolonialistă, pentru 
consolidarea independenței și 
dezvoltarea de sine stătătoare a 
fiecărui popor. Comitetul Exe
cutiv al F.M.T.D. a adresat un 
salut frățesc tineretului și po
porului noii republici indepen
dente — Guineea Bissau.

Au fost adoptate rezoluții cu 
privire la cel de-al X-lea Fes
tival mondial al tineretului și 
studenților și la Congresul mon
dial al forțelor păcii.

Comitetul Executiv al F.M.T.D. 
a hotărît convocarea celei de-a 
IX-a Adunări a F.M.T.D., care 
va avea loc în cursul anului 
viitor. în R.P. Bulgaria.

Participanții la ședința Co
mitetului Executiv au adoptat 
un mesaj adresat tineretului 
Republicii Socialiste România.

★
In zilele de 19 și 20 decem

brie, la București s-au desfășu
rat lucrările celei de-a Xl-a re
uniuni a Prezidiului Comitetu
lui Internațional al Mișcărilor 
de Copii și Adolescenți — 
C.I.M.E.A., de pe lingă F.M.T.D. 
In cadrul reuniunii au avut loc 
dezbateri pe marginea raportu
lui de activitate a C.I.M.E.A. pe 
anul 1973, a programului de ac
țiuni, precum și în legătură cu 
pregătirea celei de-a IV-a Adu
nări Generale a C.I.M.E.A., care 
se va desfășura în 1974.

socialismului, păcii și * înțe
legerii înb e popoare, își va 
aduce și in viitor contribuția 
sa constructivă la activitatea 
F.M.T.D., la înfăptuirea unității 
de acțiune a forțelor revoluțio
nare, democratice, progresiste 
ale tineretului din întreaga 
lume, în lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru pace, 
democrație și progres social, 
pentru dreptul fiecărui popor de 
a-și decide independent, suve
ran, căile dezvoltării sale.

Alain Therouse, secretar ge
neral al F.M.T.D., a dat, în con
tinuare, citire mesajului pe care 
Comitetul Executiv al F.M.T.D. 
l-a adresat tineretului Repu
blicii Socialiste România.

întreaga desfășurare a mitin
gului a scos în evidență cu pu
tere rolul important și respon
sabilitățile ce revin tineretului 
democrat, progresist, care se 
afirmă în lumea contemporană 
ca o uriașă forță a progresului, 
democrației și păcii, necesitatea 
întăririi continue a unității ti
nerei generații pe platforma 
largă a luptei împotriva impe
rialismului, colonialismului, neo
colonialismului, pentru adînci
rea cursului spre destindere în 
viața internațională, pentru so
luționarea problemelor majore 
cu care este confruntată ome
nirea, în conformitate cu aspi
rațiile și interesele legitime ale 
tuturor popoarelor.

de peste hotare
Ministrul de externe 

al României primit 
de Edward Gierek

/ntîlnire la Kremlin
Întrevederea tovarășului L I. Brejnev cu partici- 
panții la consfătuirea secretarilor comitetelor 
centrale ale partidelor comuniste și muncitorești 

din unele țări socialiste
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, care se află 
într-o vizită oficială în Polonia, 
a fost primit, joi, de Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

Ministrul afacerilor externe 
al României a transmis tovară
șului Edward Gierek, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., un 
mesaj de salut din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României.

La rîndul său, tovarășul 
Edward Gierek a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu sa
lutări cordiale și cele mai bune 
urări de noi succese în activita
tea sa.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. și-a exprimat convin
gerea că relațiile de prietenie 
dintre P.M.U.P. și P.C.R. și de 
colaborare pe multiple planuri 
dintre cele două țări și po
poare se vor dezvolta continuu, 
în folosul cauzei păcii și socia
lismului.

în aceeași zi, ministrul aface
rilor externe al României a fost 
primit, la palatul Belvedere, 
de Henryk Jablonski, președin
tele Consiliului de Stat al Po
loniei.

Oaspetele român a transmis 
președintelui Henryk Jablonski 
salutul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. La rîndul său, Hen
ryk Jablonski a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai cordiale urări de noi 
succese.

La primiri, desfășurate într-o 
atmosferă cordială, tovărășească, 
a participat Aurel Duca, amba
sadorul României la Varșovia.

★
La Ministerul Afacerilor Ex

terne au continuat convorbi
rile dintre miniștrii celor două 
țări, fiind examinate aspecte ale 
colaborării bilaterale, precum 
și unele' probleme ale' situației 
internaționale.

în aceeași zi, în prezența 
celor doi miniștri de externe, 
și a delegațiilor participante la 
convorbiri, a fost semnat planul 
de colaborare culturală pe anii

ORIENTUL
ASTĂZI SE DESCHIDE CONFERINȚA DE LA 

GENEVA
GENEVA 20 — Corespânden- 

tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : în cursul zilei de 
joi, la Geneva au continuat să 
sosească participanții la lucră
rile Conferinței de pace în O- 
rientul Apropiat, care urmează 
să se deschidă vineri diminea
ță, la ora 10,30 (ora locală), la 
Palatul Națiunilor.

într-o scurtă declarație la so
sirea sa la Geneva, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, a exprimat satisfacția în 
legătură cu deschiderea confe
rinței. „După cum știți, a amin
tit el, pentru a se ajunge la 
convocarea sa au trebuit să fie 
depășite numeroase dificultăți". 
Kurt Waldheim a manifestat 
speranța că această conferință 
„va deschide calea unei păci 
drepte și durabile în Orientul 
Apropiat".

în cadrul unei întâlniri cu zia
riștii, purtătorul de cuvînt ofi
cial al secretarului general al 
O.N.U. a reafirmat că acesta 
„apreciază că rolul care îi este în
credințat în cadrul conferinței 
este efectiv și intenționează 
să-1 joace pe deplin". Purtătorul 
de cuvînt a făcut, totodată, cu
noscut că pe agenda de lucru a 
secretarului general al O.N.U. 
figurează, pentru ziua de joi și 
dimineața zilei de vineri, întâl
niri cu șefii delegațiilor țărilor 
participante. în această fază, la 
lucrările conferinței.

GENEVA 20 (Agerpres). — 
La Geneva a avut loc, joi, o în

Prezentarea la Roma a albumului 

„România—univers latin“
In prezența unui numeros 

public, la „Villa Comunale" 
din Milano a avut loc pre
zentarea albumului de foto
grafii : „ România, univers
latin" alcătuit de artista ita
liană Mariapia Vecchi, apă
rut în aceste zile în librării.

în prefața volumului, se
natorul Amintore Fanfani, 
secretarul național al Parti
dului Demoorat-Creștin. se 
referă pe larg la evoluția 
continuu ascendentă pe care 
a urmat-o, îndeosebi în ul
timii ani, relațiile tradițio
nale de prietenie și colabo
rare dintre Italia și Româ

1974—1975 dintre România și 
Polonia. Documentul a fost 
semnat de Aurel Duca, ambasa
dorul României la Varșovia și 
de S. Trepczynski, adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
al Poloniei.

★
Ministrul român al afacerilor 

externe a depus o coroană de 
flori la Monumentul soldatului 
necunoscut, din Piața Victoriei 
din Varșovia.

★
Joi seara, George Macovescu 

a oferit, în saloanele Ambasadei 
României din Varșovia, un 
dineu în onoarea ministrului a- 
facerilor externe al R. P. Po
lone, Stefan Olszowski.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au fost 
rostite scurte toasturi.

POZIȚIA CONSTRUCTIVĂ A ROMÂNIEI 
ÎN ASIGURAREA UNEI PĂCI DURABILE 
Articole publicate în ziarul egiptean „Al Akhbar" 

și Buletinul agenției palestiniene de informații
CAIRO 20. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite : Ziarul egiptean „AL 
AKHBAR" subliniază, în nu
mărul său de joi, rezultatele 
fructuoase ale vizitei întreprin
se în România de delegația 
Uniunii Centrale a Cooperative
lor Agricole din Republica A- 
rabă Egipt, condusă de Ahmed 
Younes, membru al Comitetu
lui Central al Uniunii Socia
liste Arabe, președintele Uniu
nii Centrale a Cooperativelor 
Agricole.

Reluînd o declarație a condu
cătorului delegației, ziarul men
ționează că aceasta a fost pri
mită, în timpul vizitei, de pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Șeful statului român, relevă 
ziarul, a rugat delegația egip
teană să transmită președintelui 
Sadat omagiile sale.

APROPIAT

trevedere între Kurt Wal
dheim. secretarul general al 
O.N.U., și Andrei Gromîko, mi
nistrul de externe al U.R.S.S., 
care au avut o convorbire în 
problemele privind lucrările 
conferinței asupra Orientului A- 
propiat. programate să se des
chidă la 21 decembrie — rela
tează agenția TASS.

GENEVA 20 (Agerpres). — în 
cadrul contactelor diplomatice 
pe care le-a stabilit după sosi
rea la Geneva, ministrul aface
rilor externe al R. A. Egipt, 
Ismail Fahmy, a conferit, luni, 
cu secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, informează a- 
genția MEN.

Totodată, potrivit agenției
T. A.S.S., ministrul egiptean al 
afacerilor externe a avut trei 
întîlniri cu Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al
U. R.S.S.

GENEVA 20 (Agerpres). — 
Abba Eban, ministrul afacerilor 
externe al Israelului, a sosit joi 
la Geneva, pentru a participa, în 
calitate de conducător al dele
gației țării sale la conferința de 
pace în problema Orientului A- 
propiat.

GENEVA 20 (Agerpres). — 
Delegația Iordaniei, condusă 
de Zeid Rifai, prim-ministru și 
ministru al afacerilor externe, 
care va participa la conferința 
de pace pentru Orientul Apro
piat, a sosit, joi, la Geneva.

nia, la contribuția personală 
pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu a adus-o la sti
mularea acestor relații, cu 
vechi rădăcini în istorie. Un 
amplu studiu inserat în vo
lum trece în revistă istoria 
de ieri și de azi a României, 
rezultatele obținute în dez
voltarea economică, socială 
și culturală în anii de după 
23 August 1944, politica ex
ternă de largă colaborare cu 
toate statele indiferent de 
regimul lor social, politică 
promovată cu consecvență de 
țara noastră.

La Kremlin a avut loc. joi, o 
întîlnire a secretarului general 
al C.C. al P.C.U.S., L. I. Brej
nev, cu participanții la recenta 
consfătuire a secretarilor co
mitetelor centrale ale partide
lor comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste.

Au luat parte reprezentanți 
ai : Partidului Comunist Bul
gar, Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, Partidului Comu
nist din Cuba. Partidului Socia
list Unit din Germania, Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Partidului Comu
nist Român, Partidului Munci
toresc Socialist Ungar. Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice.

Din partea Partidului Comu
nist Român, la întîlnire au

Totodată, se menționează că 
România susține drepturile ara
bilor și drepturile poporului pa
lestinian. România, adaugă zia
rul, va acorda asistență mișcă
rii cooperatiste egiptene și a- 
rabe.

Pe de altă parte, Buletinul 
agenției palestiniene de infor
mații „WAFA“ publică, sub 
titlul ..Președintele Ceaușescu 
susține aspirațiile legitime ale 
palestinienilor", un material a- 
supra declarațiilor făcute în ul
timul timp de către șeful statu
lui nostru cu privire la situația 
din Orientul Apropiat. „Pre
ședintele Republicii Socialiste 
România — scrie agenția — a 
reafirmat poziția Partidului Co
munist și a statului român, po
trivit căreia, pentru asigurarea 
unei păci durabile în Orientul 
Apropiat, trebuie să fie soluțio
nată problema poporului pa
lestinian, în conformitate cu as
pirațiile sale legitime, și înfăp
tuită rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967. 
România se pronunță împotriva 
oricărei anexări de teritorii prin 
forță".

Economisirea

preocupare de prim

combustibililor — 
preocupare mondială

Studierea atentă a tuturor posibilităților 
de reducere a consumului de combustibili, 
măsurile de economisire a hidrocarburilor și 
energiei electrice se impun, în continuare, în 
întreaga lume ca o | '
ordin.

la 
mă- 
deja

Din Washington se rela
tează că in Comisia mixtă a 
Congresului american, crea
tă pentru definitivarea legis
lației în domeniul energetic, 
a fost adoptată hotărîrea de 
a se acorda președintelui 
Nixon depline puteri în ce 
privește raționalizarea con
sumului de benzină. Refe- 
rindu-se la rezultatele cam
paniei lansate de autorități 
pentru economisirea resur
selor de energie, președintele 
S.U.A. a subliniat, în cadrul 
unei conferințe de presă, că 
reacția opiniei publice ame
ricane a fost promptă, ea 
permițînd realizarea de eco
nomii care au depășit eva
luările anterioare ale admi
nistrației. Referindu-sei, 
rîndul lui, la efectele 
surilor de economii 
luate, John Sawhill, director 
adjunct al Oficiului federal 
pentru energie, declara că se 
apreciază că prin aceste mă
suri vor putea fi economisiți 
zilnic în S.U.A. 2,7 milioane 
barili de petrol. Tot în ca
drul preocupărilor pentru 
depășirea crizei energetice, 
în capitala americană s-a a- 
nunțat crearea Fondului fe
deral pentru dezvoltarea sur
selor de energie, organism 
care va avea sarcina de a 
acorda împrumuturi pentru 
punerea la punct a unor noi 
procedee de obținere a e- 
nergiei și de economisire a 
acesteia. 

participat tovarășii Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R.

în cursul întrevederii, desfă
șurate într-o atmosferă cordială, 
tovărășească. L. I. Brejnev a 
făcut o amplă expunere asupra 
activității și preocupărilor 
P.C.U.S. și poporului sovietic, 
consacrate edificării societății 
comuniste în U.R.S.S., asupra 
acțiunilor internaționale ale 
P.C.U.S. și statului sovietic.

Cu acest prilej, tovarășul Cor
nel Burtică a transmis din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R., tovarășului Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., un mesaj de 
prietenie și urări de sănătate, 
viață lungă și noi succese, cu 
prilejul aniversării zilei sale de 
naștere.

Tovarășul Leonid Brejnev a 
mulțumit pentru urările trans
mise, exprimînd, la rîndul său, 
sentimentele sale prietenești to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
cele mai bune urări în activi
tatea pe care o desfășoară.

Convorbirea tovarășului 
C. Burtică cu P. Demicev

MOSCOVA 20 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae 
Crețu, transmite : Tovarășul 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, a avut, joi, o 
întrevedere cu Piotr Demi
cev, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

întâlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

• ADUNAREA DE STAT a 
R.P. Ungare a dezbătut și apro
bat bugetul de stat pe anul 1971.

Bugetul prevede, la venituri 
suma de 261,4 miliarde forinți, 
iar la cheltuieli — suma de 
263,7 miliarde forinfi.

In Finlanda a fost anunțat 
un program de economisire 
a tuturor tipurilor de ener
gie. Programul prevede limi
tarea vitezei de circulație 
a automobilelor, reducerea 
severă a iluminatului public 
și particular, fixarea unei li
mite de temperatură la încăl
zirea locuințelor, în ansamblu, 
măsurile intrate în vigoare 
asigură o reducere cu cel 
puțin 10 la sută a consu
mului de energie.

In Japonia, Camera Repre
zentanților a adoptat două 
proiecte de lege care acordă 
guvernului mijloace sporite 
pentru a controla producerea 
și distribuirea petrolului. Se 
prevede Că guvernul va pu
tea contingența livrările de 
benzină destinate întreprin
derilor și particularilor și va 
putea limita orele de distri
buție la stațiile do benzină.

în Belgia a fost decisă su
primarea iluminatului pe 
cea mai mare parte a șosele
lor ; temperatura maximă nu 
va putea depăși 20 de grade 
în localurile administrative 
și 18 grade în școli, iar folo
sirea 
tată.

La 
triac ____ .___ , ______
bacher, și-a anunțat concetă
țenii că vor trebui să renunțe 
la folosirea automobilelor o 
zi pe săptămînă, începînd de 
la mijlocul lunii ianuarie și 
pînă în luna mai.

apei calde a fost limi-

Viena, ministrul aus- 
al comerțului, I. Stări-
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Ambasadorul român 
la Fraga primit de 

Gustav Husak
• JOI, secretarul general al 

Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
Gustav Husak, l-a primit pe 
Teodor Haș, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România la 
Praga. Cu acest prilej, a avut 
Ioc o convorbire privind dezvol
tarea în continuare a relațiilor 
româno-cehoslovace.

Ambasadorul României a 
transmis tovarășului Gustav 
Husak, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, un salut tovărășesc, u- 
rări de sănătate și succese în 
noul an. La rîndul său, tovară
șul Gustav Husak a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai calde urări de sănăta
te și succese in anul 1974.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

• AMBASADORUL REPU
BLICII SOCIALISTE ROMA

NIA la Singapore, Marin A- 
lexie, a fost primit, cu prilejul 
plecării definitive de la post, 
de Benjamin Henry Sheaves, 
președintele Republicii Singa
pore. în cadrul convorbirii cor
diale care a avut loc cu aceas
tă ocazie, șeful statului singa- 
porez a transmis președintelui 
Consiliului de Stat al Români
ei, Nicolae Ceaușescu, un me
saj călduros de sănătate și fe
ricire și urări de progres și 
prosperitate poporului român. 
Președintele Republicii Singa
pore a făcut, în același timp, 

aprecieri pozitive cu privire la 
dezvoltarea relațiilor româno- 
singaporeze.

• PREȘEDINTELE GUVER
NULUI SPANIOL, amiralul 
Luis Carrero Blanco, a fost 
ucis în dimineața zilei de joi, 
20 decembrie. Un comunicat al 
ministerului spaniol al infor
mațiilor a precizat că decesul 
premierului Carrero Blanco a 
intervenit, în tâmp ce se afla 
în automobil, in urma exploziei 
unei bombe cu control de la 
distanță, plasată într-o galerie 
săpată sub stradă.

Conform prevederilor legii 
fundamentale a statului, vice
președintele Torcuato Fernan

dez Miranda a preluat automat 
funcția de președinte al gu
vernului.

• ÎN COREEA DE SUD 
continuă acțiunile studen
țești. Potrivit informațiilor 
provenite din Seul, cîteva 
sute de studenți aparținînd 
Federației generale a stu
denților creștini și Federației 
studenților catolici s-au reu
nit, pentru a protesta împo
triva represiunilor și perse
cuțiilor poliției, cerînd eli
berarea colegilor lor ares
tați*

Protocol 
polono-cehoslovac

• LA VARȘOVIA A FOST 
SEMNAT un protocol polono- 
cehoslovac privind schimbul de 
mărfuri in sfera comerțului in
terior pe 1974, care prevede o 
creștere cu 10 Ia sută a volumu
lui livrărilor de mărfuri desti
nate piețiî. De asemenea, a fost 
semnat un al doilea protocol de 
colaborare tehnică și științifică 
în același domeniu, pentru cer
cetări ale cererii, prognozarea 
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necesităților și organizarea apro
vizionării.

• LA 19 DECEMBRIE, la 
sediul Organizației Maritime 
Consultative Interguverna- 
mentale, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România Ia 
Londra, Pretor Popa, a sem
nat, în numele guvernului 
român, Convenția internațio
nală pentru securitatea con- 
teinerelor, care a fost în
cheiată la Geneva la 2 de
cembrie 1973.

• CANCELARUL WILLY 
Brandt a avut miercuri, Ia 
Bo-an, o întrevedere cu primul 
ministru al Finlandei, Kalevi 
Sorsa. Cei doi interlocutori au 
analizat, cu acest prilej, relații
le bilaterale, în special căile de 
promovare a schimburilor co
merciale dintre cele două țări 
— precizează agenția D.P.A. Au 
fost abordate, de asemenea, u- 
nele aspecte ale situației inter
naționale, între care rezultatele 
celei de-a doua etape a Confe
rinței pentru cooperare și secu
ritate în Europa.
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