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La Berlin și-a deschis lucrările

CONFERINȚA PARTIDELOR COMUNISTE
Șl MUNCITOREȘTI DIN EUROPA

4
(

La 29 iunie 1976, în capitala 
Republicii Democrate Germa
ne, Berlin, au început lu
crările Conferinței partidelor 
comuniste și muncitorești din 
Europa.

Tema conferinței : „Pentru 
pace, securitate, colaborare și 
progres social în Europa'*.

Conferința a fost deschisă 
de tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, 
care a adresat un salut cor
dial delegațiilor partidelor 
frățești participante la confe
rință.

La conferință participă :
Delegația Partidului Comu

nist din Austria, condusă de 
tovarășul FRANZ MUHRI, 
președintele partidului ;

Delegația Partidului Comu
nist din Belgia, condusă de 
tovarășul JEAN * TERFVE, 
vicepreședinte al partidului ;

Delegația Partidului Socia
list Unit al Berlinului Occi
dental. condusă de tovarășul 
ERICH ZIEGLER, vicepre
ședinte al partidului ;

Delegația Partidului Comu
nist din Marea Britanie, 
condusă de tovarășul GOR
DON MCLENNAN, secretar 
general al partidului ;

Delegația Partidului Comu
nist Bulgar, condusă de tova
rășul TODOR JIVKOV, prim- 
secretar al C.C. al F.C’.B. ;

Delegația Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, condu
să de tovarășul GUSTAV 
HUSAK. secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia ;

Delegația Partidului Pro
gresist al Oamenilor Mifricii 
din Cipru (AKEL), con
dusă de tovarășul HRIS- 
TAS PETAS, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului AKEL ;

Delegația Partidului Comu
nist din Danemarca, condusă 
< tovarășul KNUD JESPER- 
SEN, președintele partidului ;

Delegația Partidului Elve
țian al Muncii, condusă de 
tovarășul JACOB LECHLE- 
ITER, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al 
P.E.M. ;

Delegația Partidului Comu
nist Finlandez, condusă de 
tovarășul AARNE SAARINEN, 

\ președintele partidului ;
I Delegația Partidului Comu- 
; nist Francez, condusă de to

varășul GEORGES MAR-
CHAIS, secretar general al
Î>artidului ;

Delegația Partidului Socia- 
ist Unit din Germania, 
ondusă de tovarășul ERICH 

HONECKER, secretar general 
aț C.C. al P.S.U.G. ;

Delegația Partidului Comu
nist German, condusă de to
varășul HERBERT MIES, pre
ședintele partidului ;

Delegația Partidului Comu
nist din Grecia, condusă 
de tovarășul HARILAOS 
FLORAKIS, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Grecia ;

Delegația Partidului Comu
nist din Irlanda, condusă 
de tovarășul MICHAEL 
O’RIORDAN, secretar general 
al partidului ;

Delegația Partidului Comu
nist Italian, condusă de tova
rășul ENRICO BERLINGUER, 
secretar general al partidului ;

Delegația Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, condu
să de tovarășul IOSIP BROZ 
TITO. președintele U.C.I. ;

Delegația Partidului Comu
nist din Luxemburg, condusă 
de tovarășul DOMINIQUE 
URBANY, președintele parti
dului ;

Delegația Partidului Comu
nist din Norvegia, condusă de 
tovarășul MARTIN GUNNAR 
KNUTSEN, președintele parti
dului ;

Delegația Partidului Comu
nist din Olanda, condusă de 
tovarășul HENK HOEKSTRA, 
președintele partidului ;

Delegația Partidului Munci
toresc Unit Polonez, condusă 
de tovarășul EDWARD GIE- 
REK, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. ;

Delegația Partidului Comu
nist Portughez, condusă de 
tovarășul ALVARO CUNHAL, 
secretar general al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist Român, condusă 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar gene
ral al partidului ;

Delegația Partidului Comu
nist San Marinez, condu
să de tovarășul ERMENGILDO 
GASPERONI, președintele 
partidului ;

Delegația Partidului Comu
nist din Spania, condusă de 
tovarășul SANTIAGO CARRI
LLO, secretar general al 
partidului ;

Delegația Partidului de 
Stinga-Comuniștii din Suedia, 
condusă de tovarășul LARS 
WERNER, președintele parti
dului ;

Delegația Partidului Comu
nist din Turcia, condusă de 
tovarășul I. BILEN, secretar 
general al partidului ;

Delegația Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, condu
să de tovarășul JANOS RA
DAR, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U. ;

Delegația Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul LEONID 
ILICI BREJNEV. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.

în prima parte a ședinței 
de dimineață, prezidată de 
tovarășul Jean Terfve, vice
președinte al Partidului Co
munist din Belgia, au luat 
cuvîntul tovarășii Aarne Sa
arinen, președintele Partidu
lui Comunist Finlandez. Franz 
Muhri, președintele Partidului 
Comunist din Austria, Hristas 
Petas. membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central 
al Partidului Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru. 
(AKEL), și Erich Ziegler, vi
cepreședinte at Partidțituj ’ So
cialist Unit ai Berlinului Oc
cidental.

în cea de-a doua parte a 
ședinței de dimineață, care 
a fost prezidată de tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
au luat cuvîntul tovarășii Leo
nid Ilici Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Knud Jes- 
persen, președintele Partidu
lui Comunist din Danemar
ca, Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român.

Prima parte a ședinței de 
după amiază a fost prezidată 
de tovarășul Knud Jespersen. 
președintele Partidului Comu
nist din Danemarca. Au luat 
cuvîntul tovarășul Edward 
Gierek, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
Santiago Carrillo, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din Spania. Michael O’Rior
dan. secretar general al Parti
dului Comunist din Irlanda.

în continuare, ședința de 
după-amiază, a fost prezidată 
de tovarășul Herbert Mies, 
președintele Partidului Comu
nist German. Au luat cuvîntul 
tovarășii : Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar. Gordon McLennan, se
cretar general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie. 
I. Bilen, secretar general al 
Partidului Comunist din Tur
cia, Gustav Husak. secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Henk Hoekstra, 
președintele Partidului Comu
nist din Olanda.

în ședința de seară, prezi
dată de tovarășul Aarne Saa
rinen, președintele Partidului 
Comunist Finlandez, au luat 
cuvîntul tovarășii Herbert 
Mieș, președintele Partidului 
Comunist German, Jean Ter
fve, vicepreședinte al Partidu
lui Comunist din Belgia, Ja
kob Lechleiter, membru al Bi
roului Politic și secretar al 
C.C. al Partidului Elvețian al I 
Muncii, Harilaos Florakis, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Grecia.

în pauzele lucrărilor, au 
avut loc cordiale întîlniri între 
membrii delegațiilor. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, s-a întreținut, 
călduros, prietenește, cu con
ducători și alți reprezentanți 
ai partidelor comuniste și 
muncitorești participante la 
conferință.

Lucrările conferinței con
tinuă.

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși.

Delegația Partidului Comunist 
Român participă ia Conferința 
partidelor comuniste și munci
torești din Europa animată de 
dorința ca lucrările acestei re
uniuni să se desfășoare cu 
succes, să ducă la Întărirea soli
darității și colaborării dintre 
partidele noastre, la intensifi
carea luptei clasei muncitoare, 
a maselor largi populare pentru 
progres social, securitate și pace 
pe continentul european și in 
întreaga lume.

Doresc să folosesc acest pri
lej pentru a vă adresa dum
neavoastră. conducători și acti
viști revoluționari eminenti. 
tuturor participanților la
conferință, partidelor frățești 
pe care le reprezentați. in 
numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, precum și al meu per
sonal, un salut comunist căl
duros și cele mai bune urări.

Partidul Comunist Român a- 
preciază că pregătirea in mod 
democratic a .conferinței, con
stituie o dovadă concretă că 
atunci cind se pornește de la 
deplina egalitate in drepturi, 
respectul reciproc și dorința 
realizării unor concluzii 'Co
mune, asupra problemelor dis
cutate, este posibil să se asi
gure ințelegerea și întărirea so
lidarității revoluționare a parti
delor comuniste și muncitorești.

Fără îndoială că. desfâșurin- 
du-se in același mod democra
tic, in spiritul deplinei egalități 
și respectului reciproc, reuniu
nea noastră va prilejui un larg 
schimb liber de pareri-asupra pro
blemelor fundamentale ale si
tuației de pe continentul euro
pean și din întreaga lume, va 
da un puternic imbold luptei 
maselor muncitoare, tuturor 
popoarelor de pe continent, va 
duce la creșterea rolului parti
delor comuniste și muncitorești 
din fiecare țară in apărarea in
tereselor vitale ale popoarelor, 
a libertăților lor democratice, a 
independenței și suveranității 
naționale.

Succesul conferinței noastre 
va constitui un factor de însem
nătate deosebită in întreaga ac
tivitate de infăptuire a securi
tății și păcii in Europa și in 
întreaga lume.

Stimați tovarăși.

Conferința celor 29 de parti
de comuniste și muncitorești 
europene are loc in împrejurări 
internaționale foarte complexe, 
as putea spune hotăritoare pen
tru dezvoltarea economico-so- 
cială mondială, pentru destinul 
întregii omeniri.

Analiza in spiritul concepție’ 
materialismului dialectic și is
toric a dezvoltării contempora
ne demonstrează că lumea se 
află intr-o continuă transfor
mare revoluționară, socială și 
națională, că procesul trecerii 
de la capitalism la socialism se 
desfășoară intr-un ritm tot mai 
intens. Avintul luptei revolu
ționare. progresiste, antiimpe- 
rialiste de pretutindeni a de

terminat profunde schimbări, 
care continuă să se accentueze, 
in raportul de forțe mondial. 
Principala direcție a acestor 
mutații constă în afirmarea vo
inței popoarelor de a pune ca
păt vechii, politici imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste. 
de a-și lua soarta in propriile 
miini. devenind stăpîne pe bo
gățiile naționale și pe destine
le lor. în determinarea acestor 
schimbări un rol esențial au 
țările socialiste care, prin succe
sele obținute în făurirea noii 
orinduiri sociale, prin politica 
lor externă de pace și colabora
re, exercită o influență tot mai 
puternică asupra întregii evolu
ții istorice a lumii de azi. De 
asemenea, o inriurire impor
tantă au mișcările de eliberare 
națională, precum și țările în 
curs de dezvoltare care au li
chidat dominația imperialistă, 
colonială și acționează cu fer
mitate pentru propășirea eco

nomico-socială independentă. A 
crescut, totodată, rolul clasei 
muncitoare, al țărănimii, inte
lectualității și celorlalte cate
gorii sociale, al femeilor, tine
retului, al maselor largi popu
lare în lupta pentru o politică 
nouă, bazată pe respectul inde
pendenței și suveranității na
ționale, pe dreptul popoarelor 
de a-și hotărî dezvoltarea în 
mod liber, fără nici un amestec 
din afară.

Este din ce în ce mai evident 
că toate aceste procese au dus 
și duc la limitarea spațiilor de 
acțiune ale imperialismului, la 
restrîngerea sferei sale de in
fluență care, în viitor, va con
tinua să fie, neîndoielnic, tot 
mai redusă. Criza generală a 
societății capitaliste se amplifi
că tot mai mult, agravîndu-se 
și ca rezultat al crizei econo
mice mondiale, ceea ce demon
strează că vechea orinduire, 
bazată pe exploatare și asupri

re socială și națională. este 
inevitabil sortită dispariției, că 
nici o forță din lume nu poate 
împiedica victoria istorică a so
cialismului. Desigur, orinduirea 
burgheză, imperialismul con
temporan mai dispun încă de 
resurse, reprezintă încă o forță 
de care nu se poate să nu se 
țină seama. Tocmai pornind de 
la realitatea existenței în lumea 
de azi a țărilor socialiste, a sta
telor în curs de dezvoltare și a 
țărilor capitaliste, politica co
existenței pașnice apare ca o 
necesitate obiectivă ce impune 
dezvoltarea largă a colaborării 
și înțelegerii între toate statele, 
fără deosebire de orînduire so
cială.

Luind în considerație tendin
țele și realitățile lumii contem
porane, partidul nostru consi
deră că desfășurarea evenimen
telor internaționale deschide 
perspective minunate victoriei: 
luptei forțelor progresiste, anti- 

imperialiste, pentru instaurarea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Stimați tovarăși.
Partidul Comunist Român iși 

întemeiază întreaga activitate 
internațională pe hotâririle 
Congresului al XI-lea. confir
mate pe deplin de evoluția vie
ții mondiale. Ca partid de gu- 
vernămint considerăm că prima 
noastră indatorire este edifica
rea cu succes a societății socia
liste multilateral dezvoltate și, 
in acest cadru, creșterea și mo
dernizarea forțelor de produc
ție, perfecționarea relațiilor so
ciale. ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al poporu
lui, lărgirea necontenită a de
mocrației socialiste, participarea 
activă a întregului popor la 
conducerea țării, făurirea con
știentă a propriului său viitor.

In centrul activității partidu
lui nostru stă edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în România. în realiza
rea acesțui obiectiv, în cinci
nalul întljeiat anul trecut in
dustria s-a dezvoltat în țara 
noastră intr-un ritm anual de 
ÎS,Ia. sută, iar producția agri
colă a crescut în total cu peste 
25 la sută. S-au dezvoltat pu
ternic învățămîntul. știința, cul
tura, a crescut nivelul de viață 
material și spiritual al tuturor 
oamenilor muncii. Creșterea 
bunăstării maselor este reflec
tată elocvent în faptul că sa
lariul real a crescut în acești 
ani cu peste 20 la sută, iar ve
nitul total al populației a spo
rit cu peste 45 la sută.

Fiind țară socialistă in curs 
de dezvoltare, România va con
tinua să depună și în noul cin
cinal eforturi susținute pentru 
creșterea și .modernizarea for
țelor de producție, alocînd în 
acest scop peste 33 la sută din 
venitul național. Considerăm că 
numai prin edificarea unei baze 
tehnico-materiale puternice pu
tem realiza lichidarea decala
jelor și egalizarea nivelului de 
dezvoltare cu țările socialiste 
dezvoltate, cu țările avansate e- 
conomic ale lumii, că, în general, 
fără construirea unei economii 
înfloritoare nu se poate asigura 
construirea societății socialiste 
și comuniste. Rezultatele do- 
bîndite pînă în prezent confir
mă pe deplin justețea politicii 
promovate de partidul nostru 
care aplică principiile generale 
ale socialismului, adevărurile 
universal valabile la condițiile 
specifice ale României.

Odată cu profundele schim
bări care au loc în structura so
cietății noastre, acționăm per
manent^ pentru perfecționarea 
continuă a relațiilor de produc
ție și sociale. în condițiile în 
care masele muncitoare sînt stă- 
pine pe forțele de producție, pe 
toate bogățiile naționale, creăm 
o democrație de tip nou, radical 
diferită de democrația burgheză, 
bazată pe exploatarea și asupri
rea majorității poporului. în a- 
cest sens am creat cadrul orga
nizatoric pentru participarea 
oamenilor muncii la conducerea 
întregii activități economice și 

sociale. în toate întreprinderile 
și instituțiile funcționează con
silii ale oamenilor muncii, la 
toate nivelurile societății există 
organe de conducere colectivă.

Inspirindu-ne din principiile 
umanismului revoluționar, acțio
năm constant pentru lărgirea o- 
rizontului de cultură și dezvol
tarea conștiinței socialiste a ma
selor. în acest scop, recentul 
Congres al educației politice și 
al culturii socialiste a stabilit un 
amplu program de ridicare a 
nivelului de cunoaștere a tutu
ror oamenilor muncii, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și culturii, a tot ceea ce a 
creat mai de preț geniul uman, 
pentru formarea unui om nou. 
constructor conștient și devotat 
al socialismului și comunismu
lui in România, luptător neobo
sit pentru idealurile de libertate 
și pace ale tuturor popoarelor.

Stimați tovarăși,

Îndeplinîndu-și cu succes în
datoririle naționale, fundamen
tale, partidul nostru se achită 
totodată de obligațiile interna
ționale ce-i revin, dezvoltind 
larg colaborarea cu țările socia
liste. Considerăm că aceasta co
respunde progresului economic 
și social al fiecărei țări, afir
mării relațiilor noi, socialiste — 
opuse raporturilor generate de 
vechea orinduire bazată pe ex
ploatare și asuprire —, a unor 
relații întemeiate pe principiile 
marxism-leninismului, egalității 
în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale 
ale fiecărui stat. Ne pronunțăm 
ferm pentru depășirea oricăror 
divergențe și disensiuni, pentru 
soluționarea tuturor proble
melor pe baza discuțiilor to
vărășești, de la țară la țară, 
în vederea dezvoltării colaboră
rii și întăririi unității statelor 
socialiste, aceasta corespunzind 
intereselor fiecărei națiuni, cau
zei generale a socialismului, pro
gresului și păcii.

De asemenea. România pro
movează relații largi cu țările 
în curs de dezvoltare, aceasta 
înscriindu-se în sfera generală a 
luptei împotriva imperialismu
lui, pentru cauza propășirii li
bere, de sine stătătoare, a fiecă
rei națiuni, pe calea progresu
lui și civilizației. Totodată, țara 
noastră întreține raporturi de 
colaborare multilaterală cu ță
rile capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, parti
cipă activ la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul 
mondial de valori materiale și 
spirituale.

în întreaga noastră politică 
ținem seama de faptul că Româ
nia, țară socialistă, este totodată 
țară în curs de dezvoltare, ceea 
ce imprimă anumite particula
rități atit construcției socialis
mului, cit și activității interna
ționale a statului. Este evident 
că făurirea societății socialiste 
într-o țară în curs de dezvoltare 
cere eforturi susținute din par
tea întregului popor pentru li
chidarea cit mai rapidă a rămi-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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OttflAXfZA'i
— Cine este pentru ?
— Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? Vă mul
țumesc. Deci. îi) unanimitate de 
voturi adunarea noastră a ho- 
tărit primirea în organizație a 
tovarășei Cornelia Fony. In nu
mele biroului U.T.C. o felicit 
pe ea. ea și pe tovarășa Clara 
Vereș și Ie urez să fie demne 
de increderea ce le-a acordat-o 
organizația U.T.C. primindu-le 
in rindurile sale.

Ca să putem înțelege semni
ficația cu totul aparte a aces
tui moment, pentru organizația, 
nr. 2 din unitatea Baia Mare a 
întreprinderii de confecții 
..Mondiala'* 1, cind tinerii primiți 
in rindurile organizației U.T.C. 
semnează Angajamentul so
lemn, trebuie, cum spunea și 
secretara organizației. Viorica 
Hăgan, să ne intoarcem cu gin- 
dul înapoi la primele zile de 
lucru ale acestui tinăr colectiv.

forțele a seceratului griului.

butat impetuos și pină luni sea
ra din totalul' de peste 6 800 ha 
se și recoltase roadele de pe
1 562 ha. Sinț deja unități 
printr-o amplă mobilizări^?- 
forțelor, au și încheiat această 
lucrare : cooperativele agricole 
din însurăței. Sălcuța, Mircea 
Vodă, Movila Miresei.

— Avem condiții ca pină joi 
seara să stringem orzul de pe 
toate cele 4 800 ha cultivate, ne 
spune tovarășul Ion Cioroianu, 
director adjunct al Direcției a- 
gricole județene. O atenție de
osebită acordăm, totodată. însă- 
mînțării culturilor duble. Pină în 
prezent a și fost însămîntată. 
aproape jumătate din suprafața' 
de pe care s-a recoltat orzul.

Mecanizatorii și cooperatorii' 
din județul Brăila, mai ales cei 
din Tătaru. Trăianu și Tudor' 
Vladimirescu. depun eforturi ini- 
portante pentru a intensifica 
acest ritm bun. obținut incă din 
start, la seceriș și la insămîși- 
țarea culturilor duble.

ION CHIRIC

La comitetul județean Mureș 
ăl U.T.C. aflăm de la șeful sec
torului muncă patriotică, tova
rășul loan Suciu, că în această 
perioadă funcționează in județ 
27 șantiere locale ale tineretu
lui.

în fiecare zi îmbracă salopeta 
de brigadier peste 6 000 de ti
neri, elevi ai liceelor de cultu
ră generală, de specialitate, 
studenți. Acestora li se adaugă 
încă alți peste 15 000 elevi ai 
școlilor din mediul rural, an
grenați in activitatea unităților 
agricole din toate localitățile 
mureșene. I-am vizitat în citeva 
puncte de lucru. Viitorii me
canici. strungari, lăcătuși, pro
fesori, medici ori ingineri, re
coltează fructe, legume, furaje, 
întrețin culturi. Fermele I.A.S. 
Reghin. Batoș. Acățari. Seuca. 
Zau de Cimpie. Sighișoara, alo 
cooperativelor agricole de pro
ducție și I.P.I.L.F. din Crăciu- 
nești. Ogra. Simpaul. îernut, 
Ungheni. Singeorgiul de Pădure 
freamătă de tinerețe.

îndeplinirea și depășirea 
normei este criteriul de apre
ciere a disciplinei, a bunei or
ganizări a activității și în ta
băra de muncă patriotică de la 
I.A.S. Batoș. Am ajuns aici la 
ora prinzului. Masa se servește 
la cimp. Prezența aici, la Ba
toș, a peste 200 de elevi din 
Sovata. Deda. Glăjărie nu este 
o întimplare. Au fost solicitați 
de către conducerea I.A.S. in 
virtutea prestigiului dobindit 
prin hărnicia lor in ultimii ani.

MIRCEA BORDA

Veniseră, in acel început de 
februarie al acestui an, cind 
mașinile tocmai fuseseră insta
late, iar coridoarele mai păstrau 
incă urma proaspătă a zugră
velii. sute de tinere. unele 
direct din școala profesională, 
altele atrase aici din alte locuri 
de dorința firească de a se a- 
propia de casă. Dar se cerea 
mai mult decit simpla instalare 
a mașinilor, sau repartizarea ra
țională a oamenilor pe locurile 
de muncă. Cu atît mai mult 
cu cit multe dintre fete erau la 
debutul lor în profesiune și, 
dincolo de emoțiile debutului, 
se mențineau absențe nemoti
vate. rebuturi și toate celelalte 
greutăți pe care ne obișnuim să

TINERETUL FACTOR ACTIV IN REALIZAREA

CINONALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
A.

întreprinderea
1 Mai—-Ploiești

O preocupare prioritară a organizației U.T.C.

ASIMILAREA PRODUSELOR NOI
Declanșată, după o pregă

tire temeinică și aprofundată, 
in luna septembrie a anului tre
cut. inițiativa „Fiecare utecist 
— un participant activ la asimi
larea noilor produse" s-a extins 
acum in toată întreprinderea, cu- 
prinzind un număr mare de ti
neri din toate sectoarele și sec
țiile întreprinderii. Avînd. după 
cum ne mărturisește tovarășul 
Nicolae Tănăsicâ, secretarul co
mitetului U.T.C.. al întreprinde
rii. ca principal scop scurtarea 
ciclului cercetare-proiectare-exe- 
cuție și urmărirea atentă, minu

îaitrepirind crea „Tricoul Roșu" —Arad

Inițiative în acțiune permanentă
Datorită exigențelor deosebi

te față de calitatea produselor, 
pentru proaspeții absolvenți ai 
cursurilor de calificare de scurtă 
durată, la întreprinderea „Tri
coul Roșu" din Arad s-au sta
bilit norme minime obligatorii. 
Astfel, in prima lună, din tota
lul producției realizate, cel pu
țin 30 la sută trebuie să fie de 
calitatea I. in luna a Il-a 70 
la sută, iar în ultima lună a- 
fectată deplinei integrări, mi
nimum 93 la sută, adică exact 
atit cit este prevăzut in nor
mativul întreprinderii. De mo
dul cum sint îndeplinite aceste 
prevederi de către tineri depin
de in foarte mare măsură reali
zarea sarcinilor anuale de pro
ducție. Afirmația este pe deplin 
justificată. Media de virstă a 
personalului este cu ceva mai 
mare de 23 de ani. Numărul ti
nerilor aflați in evidența orga
nizației U.T.C. este de aproxi
mativ 1 500.

Locțiitoarea comitetului U.T.C. 
pe întreprindere. Paraschiva 
Ponta, ne vorbește despre prin
cipalele inițiative cu acțiune 
permanentă care au ca obiectiv 
rapida integrare a tinerilor in 
producție. Prietenul noului în
cadrat este o inițiativă mai ve
che. Incepînd insă din acest an. 
sub directa îndrumare a organi
zațiilor de partid din secții, fie
cărui membru al comisiei i-au 
fost stabilite sarcini concrete. 
Intervalul de acțiune începe de 
la atenția acordată primirii la 
locul de muncă și pină la forma
rea deprinderilor profesionale și 
etice. Excepțiile sint preluate de 
organizația U.T.C. in cadrul dez
baterilor anume ținute. In ca
drul acestora — două de la în
ceputul anului — odată cu discu
tarea cazurilor individuale de 
indisciplină sint analizate nea
junsurile obiective, se stabilesc 
măsurile necesare (cum ar fi o 
mai rațională folosire a utilaje
lor). Este precizat conținutul ga
zetelor de perete și al vitrinelor 
calității. Tot cu acest prilej sint 
certificate echipele ciștigătoare 
ale trofeului calității, cea de-a 
treia inițiativă patronată de or
ganizația U.T.C

In secția croitorie facem cu
noștință cu ciștigătoarele „Tro
feului calității" din ultima lu
nă. Schimbul A : Angelica Un
gur, Florica Maqhiș. Niță Pa
vel, Rodica Gal și Rodica Ma- 
rcș. Tot aici am cunoscut-o pe 
comunista Marin Fickl. de 15 ani 
i i același loc. de muncă. Ne-a 
vorbit despre una din „creații
le" ei Se cheamă Maria Crișan 
De fi ani este fruntașă la locul 
dn muncă De 5 luni de zile in 
mijlocul lor se află Paraschiva 

le numim prea grăbiți „ine
rente începutului".

Dar* ajutorul , concret, spriji
nul acestui colectiv n-u trebuia 
căutat în afara , sa. Practic, in 
întreprindere, media de virșfă 
este de 22 de ani. iar organiza
ția U.T.C. cuprindea peste 500 
de membri. Așadar, o adevă
rată forță, o, forță care nu a 
ezitat să-și asume răspunderile 
ce le revenea. Cu sprijinul 

egămmt de conștiință, 
de muncă, de viață

comunistă
organizației de partid s-a trecut 
la cuprinderea tinerelor la 
cursuri de policalificare, așa 
incit fiecare să-și însușească pe 
lingă profesia de bază incă o 
profesiune. Cele care mai aveau 
greutăți în producție au fost 
repartizate pe lingă muncitoare 
cu experiență și dragoste de 
profesiune, între care Clara 
Costin și Ana Dobre nu erau 

țioasă a stadiului de finalizare a 
fiecărui produs, inițiativa con
tribuie efectiv, atit la impulsio
narea realizării pozițiilor din 
planul tehnic, capitolul asimilări 
produse noi. cit și la integrarea 
concretă a tinerilor specialiști in 
activitatea de creație.

Colectivele de urmărire, con
stituite de către organizația 
U.T.C.. colective mixte in ca
drul cărora sînt cuprinși tineri 
specialiști din compartimentele 
de concepție, cercetare, proiec
tare și tineri muncitori din sec
țiile de execuție au ca sarcină

Budău. Nu ,i s-a întimplat incă 
să nu-și realizeze norma. Nici 
ei, nici colegei sale Florica 
Pantea, aflată în grija altei co
muniste. Barbara Felisinger.

Maistrul Rodica Engel, șefa 
secției croitorie, schimbul A. sub 
privirea căreia s-au format, de-a 
lungul anilor, sute de munci
toare, ne vorbea despre modul 
în care sint resimțite inițiati
vele organizației U.T.C. in felul 
de a fi a tinerelor. Iată una 
din observațiile sale : „Dacă în
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Duminică, la Călărași,
cea de-a doua manifestare din seria de evocări istorice

LA TRECUTU ȚI MARE, MARE VIITOR“7
dedicate Centenarului Independenței de stat a României 
pe care le organizează ziarul „Scinteia tineretului1' 

colaborare cu revista „Luceafărul" și Televiziunea română 
locurile ce marchează momente importante din istoria poporului român

IN PROGRAMUL
SPECTACOLULUI-EVOCARE :

în
pe

• FILE DIN ISTORIA C1MPIEI 
ROMÂNE • A PATRIEI CINS
TIRE - RECITĂRI DE VERSURI 
• „EROI AU FOST, EROI SINT 
ÎNCĂ" - IMNURI DIN FON
DUL DE AUR AL CÎNTECULUI 
PATRIOTIC • RITMURILE A- 
CESTUI PĂMÎNT - TRADIȚII 
FOLCLORICE IALOMIȚENE • 
MUZICĂ FOLK • POEZIE 
TÎNÂRĂ

tainica, ♦ iufie- erele 
pe «uwSuntfA

» SCNB IMO1* -

J.Â TRECU TU-ȚI MARE, 
MARJE VIITOR?

' de âvocarfe ifitonCâ deaicet
tndepemfcmtei de «tet a Romsmet

în numerele viitoare ale ziaru
lui nostru vom reveni cu noi 
amănunte.

cu mult peste virsta acestora. 
Astăzi planul se realizează rit
mic în proporție de 101 la sută, 
iar bilanțul ..la zi“ raportează : 
nici o absență 'nemotivată.

„Cu atit mai mult — a re
venit Viorica Hăgan — acum, 
cind și in organizația noastră 
s-a declanșat acțiunea de pre
gătire a semnării de către fie
care' utecist a Angajamentului 
solemn, ne-am propus să pri

mim in U.T.C. pe acei tineri 
care prin munca lor constituie 
pentru întregul colectiv un 
exemplu de hărnicie si corec
titudine”.

Alegerea s-a oprit asupra a 
două dintre cele mai bune con- 
fecționere — Clara Vereș și 
Cornelia Fony. „Cea mai bună 
recomandare — avea să spună 

principală rezolvarea operativă, 
pe flux, a tuturor problemelor 
intervenite in execuția produ
selor noi. în fiecare săptă- 
mină. la sediul comitetului 
U.T.C.. are loc o ședință opera
tivă. in timpul căreia responsa
bilii colectivelor raportează a- 
supra stadiilor de execuție a 
produselor, luindu-se apoi mă
suri ferme de impulsionare și 
rezolvare a tuturor problemelor 
intervenite pe parcurs. Tineri 
specialiști ca inginerii Nadia 
Turturică. Vasile Iloaie. Ni
colae Spiridon. Toma Doru Lu- 

acest an, din punctul de vedere 
al indicatorilor de producție 
stăm mai bine ca în anii tre- 
cuți. explicația trebuie căutată 
și în prezența acestor inițiative, 
in permanenta cu care analizăm 
eficiența lor in cadrul dezbate
rilor periodice cind subliniem 
cu pregnanță faptul că pentru 
modul in care se prezintă 
schimbul toți purtăm aceleași 
răspunderi".

ION DANCEA 

In fața adunării Viorica Rus — 
Ie-o dă insuși faptul că ele se 
numără incă de la început 
pi intre fruntașele secției".

La rindul lor. cele două tinere 
și-au motivat cererea de pri
mire in rîndul organizației 
U.T.C. povestind simplu și fi
resc despre incepUturile muncii 
lor. despre primele greutăți, 
despre modul in care s-a produs 
intilnirea decisivă cu legile de 
muncă și viață ale unui colec
tiv muncitoresc. „Pe noi — a 
spus Clara Vereș — ne-a apro
piat și ne-a unit ca intr-o fa
milie ia’ primul rind munca”.

La rindul ei. Cornelia Fony 
{foto 2) a ținut să adauge îna
inte de a rosti Angajamentul 
solemn : ..Timpul de cind sin- 
ttm împreună m-a convins că 
intre primele îndatoriri ale 
unui utecist este aceea de a 
constitui. prin întreaga lui 
muncă și viață, un exemplu 
demn de urmat de către tot: 
tinerii, iar dacă pe mine m-au 
format și m-au ajutat colegele 
mele, utecistele. doresc și eu ca. 
intrind in rindurile organizației 
U.T.C.. să contribui la formarea 
altor noi membri ai colectivu
lui nostru”. înregistrind această 
dorință, adunarea generală a 
recomandat ca oroaspetei ute- 
cîste. Cornelia Fony. să-i fie 
repartizată pentru a-i acorda 
ajutor in muncă o colegă de 
curind venită in cadrul colecti
vului si care are incă unele 
greutăți pe linie de producție.

Ce ar mai putea adăuga re
porterul acestor emoționante a- 
deziuni de conștiință, mai mult 
decit înseși cuvintele secretarei 
comitetului de partid. Florica Ți- 
blea. care, vorbindu-le uteciști- 
lor despre perspectivele de 
creștere a capacităților de pro
ducție ale unității, despre efor
tul susținut pe care trebuie să-l 
depună tinerii la darea în fo
losință în termen a viitorului 
cămin de nefamiliști. a ținut să 
le spună în încheiere : „Toate 
aceste lucruri nu vin de la sine, 
peste noapte. Este nevoie de 
pasiune, de efort, de puterea 
unită a colectivului vostru".

Adică, de ceea ce în mod 
exemplar exprimă Angajamen
tul Solemn al Utecistului pe 
care l-au semnat intrind în rin
durile organizației Clara Veres 
și Cornelia Fony — veritabil 
legămint de conștiință, de mun
că și de viață comunistă.

ȘERBAN CIONOFF
Foto ; ION GOGA

cian, proiectanții Silvia Popes
cu. Ion Vasilescu, sau subingi- 
nerul Ion Stănescu. membri ai 
colectivelor amintite iși aduc ast
fel. zi de zi. o importanta contri
buție la asimilarea noilor pro
duse. realizindu-se totodată și o 
apropiere a sectoarelor concep
tuale de secțiile productive, de 
execuție.

Interesant și demn de remar
cat ni se pare și faptul că ini
țiativa utecistilor ploieșteni 
contribuie și la lărgirea ariei de 
cunoștințe a tinerilor specialiști, 
în sensul că ei au posibilitatea 
să cunoască îndeaproape, să ob
țină o viziune de ansamblu a- 
supra întregii game a produse
lor întreprinderii in așa fel in
cit in orice moment, tinârul 
specialist să poată lucra la ori
care dintre produsele realizate de 
întreprindere.

Tovarășul Ion Giurgiuveanu. 
secretarul organizației de partid
din secția proiectare, care răs
punde din partea comitetului de 
partid pe întreprindere de buna 
desfășurare a inițiativei uteciste. 
ne spune că stadiile de execuție 
a produselor noi ce sint urmă
rite de colectivele organizației 
U.T.C.. sint foarte avansate, toc
mai datorită faptului că au im
pulsionat permanent execuția, 
rezolvind operativ, fără stag
nări și aminări inutile toate 
problemele complexe create de 
execuție.

DAN VASILESCU
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De Ziua învățătorului

Pe fila de astăzi a calendaru
lui scriem un ciivint cald, cu 
dragoste și stimă pentru omul 
de la catedră. învățătorul și 
profesorul care a trecut ori 
trece, lăsind urme adinei, in 
viața noastră, a fiecăruia. De 19 
ar.i participăm la această sărbă
toare pe care societatea noastră 
o con,seră in fiecare vară, toc
mai la ora bilanțului de an șco
lar, profesiei celei mai numeros 
reprezentate.

Pe mina celor 250 000 de pro
iectând și constructori de dru- 
mu-i m viață — care sint învă
țătorii ți profesorii, — a dat țara 
•n sfert de milion din populația 
sa — s-o învețe, s-o pregătească 
pentru muncă și viață. Civiliza
ția socialistă pe care o edificăm 
este de neconceput fără de oa
meni care se află fie in drum 
spre școală, fie in școală. fie nu 
absolvit școala. fără de noi, 
toți, care am învățat, învățăm 
ori rom învăța.

Scriind cu ani in urmă un o- 
magiu de „Ziua învățătorului", 
Zaharia Star.cu rememora ce a
învățat, esențial și pentru în
treaga viață, de la dascălul său : 
„De la modestul meu învățător. 
— pe care l-am evocat de atitea 
ori in Desculț și in alte cărți ale 
mele. — am învățat să cunosc și 
să iubesc pămintul aspru cu 
ierburile, cu lanurile, cu pădu
rile lui și cu apele lui repezi și 
leneșe și tot de la el am învățat 
să cunosc și să iubesc cerul, cu 
norii lui aducători de ploaie, cu 
soarele lui și cu toate stelele lui. 
Modestul meu învățător din cla
sele primare mi-a vorbit (mie 
și multor altora) despre patrie. 
Tot el mi-a vorbit despre vechi
mea pe lume și despre virtuțile 
poporului român. „Din două 
neamuri de seamă ne tragem, 
băiatule".

Si astăzi, această lecție de iu
bire de patrie și de popor ge
nerație de generație o învață, 
pentru intiia oară și pentru o 
viață, tot de da dascăli. S-a 
schimbat insă structural condi
ția socială și morală in care 
profesorimea noastră iși exerci
tă misiunea de a pregăti trimi
terea spre sutele de profesii a 
unor tineri care au ucenicit cu 
sirg la școala invățăturii și a 
muncii. Munca și rezultatele ce
lor un sfert de milion de das
căli apar astfel permanent ra
portată la ritmul in care imrea- 
ga țară materializează cutezător 
planurile făurite de partid, 
școala fiind situată in avanpost, 
pentru că ea, această instituție, 
este pusă intr-o continuă com
petiție cu viitorul, pregătind 
viitorul societății.

E fonie și optimist să șttf că 
te afli in slujba unei școli în-

CAMPANIA AGRICOLĂ

Secerișul orzului
Sporesc vitezele de recoltat concomitent 

cu suprafețele semănate cu porumb
Campania de recoltare a or- 

I zului se desfășoară cu intensi-' 
tate sporită pe ogoarele județu
lui Constanța. Din cele peste 
9 000 ha ocupate cu această cul
tură. peste 1 100 ha au și fost 
secerate și transportate la ■ ba" 
zele de recepție O serie de u- 
nități agricole cooperatiste prin
tre care amintim Techirghiol, 
Conacu. Cobadin au încheiat a- 
ceastă lucrare In următoarele 

| două zile. prinfr-o bună orga- 
i nizare a muncii și respectarea 

vitezelor de înaintare in lan, 
lucrarea va fi finalizată la Vii- 
soara. Calia. Istria. Ivrinezu, Iz
vorul. De remarcat, in acest am
plu efort pentru stringerea la 
timp a orzului, contribuția tine
rilor mecanizatori Constantin 
Petru. Ion Ir.el. Gh. Mirea, Ion 
Briei de Ia C.A.P. Istria. Traian 
Jipa de la C.A.P Viișoara. Va
sile Stan de la C.A.P. Negrești, 

I care, prin utilizarea la întreaga

Poate cel mai interesant lucru 
care privește filmul „Conversa
ția" al lui Francis Ford Coppola, 
șeful autoritar al „noului val" 
al tinerei cinematografii ameri
cane. este că a fost premiat la 
Cannes cu cea mai inaltă dis
tincție, în 1974 In «cest fel, 
„Conversația" și premiul său se 
înscriu in lista din ce in ce 
mai lungă a filmelor de foarte 
dură critică socijală care au pri
mit inalta investituri — la cel 
mai snob, odată, festival al fil
mului din lume. Fenomenul, ca 
atare, este interesant, graba cu 
care Cannes-ul premiază filmele 
ce demarcă adevăratul chip al 
societății care le-au inspirat nu 
este sinucidere, ci. dimpotrivă, 
singurul mod de supraviețuire 
„Democratizarea" Cannes-ului 
nu spune altceva decit că lu
mea. publicul de pe toate meri
dianele. este din ce in ce mai 
puțin dispus să inghită pelicule 
lucioase si lipsite de semnifi
cație. publicul de pe toate meri
dianele cere filmului să parti
cipe si să-și spună cuvintul. să 
fie ofensiv și să a’bă o poziție 
bine delimitată Altfel spus, no
țiunea de film politic se extin
de din ce in ce mai mult și a- 
proape nu mai există operă de 
referință in cinematograf care 
să nu poată fi încadrată in te
matica filmului politic. Francis 
Ford. Coppola știe foarte bine 
aceasta, si in plus are și foarte 
mult talent. Filmul „Conversa
ția" este metaforic de la prima 
pină la ultima sezvență. dar me
tafora sa' este extrem de lim
pede, bătăioasă și fără echivoc, 
Cadreuț mu o m ire limpiditate, 
sint foarte frumoase, filmate 
parcă cu' un ochi mărit pină la 
exasperare Mărit, acest cine- 
ochi cqfq' vede nichel, crom, cu
lori arm/pnioasp. ecrane și recla
me lupțiiioase. mult cintotu! mod 
de viață american antiseptic Și 

scrise in primele rinduri în 
competiția internațională a șco
lilor puternic dezvoltate, cu ,un 
invățămint original conceput, 
după o concepție românească 
proprie, inovatoare, care înso
țește învățătura cu producția și 
cercetarea. Învățătorul de as
tăzi iși face meseria la catedră, 
in laborator și atelier in condi
țiile unei școli moderne pe care 
Congresul al XI-lea al partidu
lui a indicat-o ca principal mo
delator al omului nou, omul so
cietății socialiste și comuniste, 
idee fundamentali pe care re
centul Congres al spiritualității 
românești a reîntărit-o cu pu
tere.

Astăzi, pentru că e ziua pro
fesorilor lor, tinăra generație a- 
daugă mulțumirii de fiecare zi 
o floare și un gind ales, de res
pect, promițind din inimă că le 
vor asculta îndemnul de a se 
realiza ca oameni adevărați, ca 
tineri comuniști.

LUCREȚIA LUSTIG

Acolo unde este mai multă
r

nevoie de tine 1
O încăpere mică, cu 5 bănci, 

o catedră. citWa hărți, ffori, ' 
multe vaze cu flori, un glob 
pămintesc, o tablă, rafturi cu 
cărți Și catalogul. Cinci copii 
dornici de cunoaștere, o învă
țătoare îndrăgostită de munca 
pe care o face intr-un sat. din 
munții Ciucului, ce numără 23 
de familii. Toate acestea alcă
tuiesc școala din satul Valea ■ 
Uzului, județul Harghita. Ca sâ 
ajungi aici, in această așezare 
de la poalele virfului Nemira, 
trebuie să parcurgi pe jos dru
mul de peste 25 km. de la Dăr- 
mănești, cea mai apropiată lo
calitate. sau venind din partea 
cealaltă a Carpaților Răsări- 
teni să străbați, tot cu piciorul 
cei 36 km. cit despart satul de 
comuna Simartin. de care apar
ține.

înconjurat de munți, de pă
duri, fără prea multe posibili
tăți de legătură cu localitățile 
mai apropiate. satul acesta, 
situat la o altitudine de peste 
1400 m. a primit-o. în urmă 
cu 15 ani. pe învățătoarea Eli- 
sabeta Csato ca pe un mare 
binefăcător. Poate că nimeni 
nu a crezut atunci că tinăra 
învățătoare va rămîne mai 
mult de un an aici, să-i învețe 
carte pe cei cițiva copii ai 
muncitorilor forestieri din Va
lea Uzului. Condițiile de viață 
sint mai grele. Elisabeta Csate 
s-a gindit insă că tocmai de a- 

capacitate a utilajelor, iși reali
zează și depășesc zilnic sarcinile 
de producție. In unitățile de stat 
au fost recoltate, de asemenea, 
in jur de 1 000 ha, cu rezultate 
deosebite înscriindu-se I.A.S. 
Cernavodă, Cobadin, Săcele, 
Tortomanu. In campania de se
ceriș a orzului care se desfă
șoară în întreprinderile agricole 
de stat acționează organizat 
peste 45 de echipe uteciste la 
transportul și eliberatul terenu
rilor de paie. Inițiativa tinerilor, 
de mare eficiență și operativi
tate. se înscrie în cadrul unei 
acțiuni mai ample, care prevede 
ca. in 48 de ore de la recoltat, 
terenurile să fie semănate cu a 
doua cultură, de preferință po
rumb pentru boabe. Din 1000 ha 
recoltate în cooperativele agri
cole, peste 800 ha au fost arate, 
700 ha pregătite și peste 500 ha 
semănate cu porumb, realizate 
în condițiile unei viteze actuale 

..Conversația'
bactericid fotografiază de fapt 
suspiciunea.1 O suspiciune- 
concern, o suspiciune oficializată 
(antologic episodul expoziției de 
aparate de interceptat), o suspi
ciune instituționalizată. care are 
chiar vedetele sale, „așii" în 
meserie, o suspiciune care are 
listemul său de reclamă șl fi
rește orgoliul său profesionist. 
In sfirșit. o suspiciune care, în
tinsă la o astfel de scară, nici 
nu se mai concepe ca atare, un 
„bussines" ca oricare altul ale 
cărei consecințe nu interesează 
pe meseriași așa cum nu inte
resează pe ucigașii de profesie. 
Bineînțeles, unele dintre aceste 

CRONICA FILMULUI
vedete ale filaiului, ale inter
ceptărilor telefonice de o indis
cutabilă ingeniozitate nu numai 
că nu sint del x dezinteresate, 
dar au chiar un orgoliu de cam
pion cind e vorba de rezultate 
spectaculoase Cineva se laudă în 
film că a făcut un președinte al 
Statelor Unite — mterceptind te
lefoanele rivalului său politic. 
Vedeta care va fi eroul filmului — 
interpretată de Gene Hackman 
este privită cu respect și invi
die de colegi de breaslă pentru 
o la fel de spectaculoasă ope
rațiune care s-a finalizat cu 
cifiva morți. El, Gene Hackman, 
predind unui confrate tainele 
meseriei („muncim in același 
domeniu"), spune că unul din 
principiile de bază ale profesiei 
este lipsa totală de curiozitate. 
Grija lui este să facă treabă 
bună, cit mai bună, clientul să 
fie mulțumit, iar ce face cu 
„marfa" (filme, benzi de mag
netofon, fotografii) nu e treaba 
lui. Coppola are subtilitatea să 
aleagă un episod din viața pri

ceea, pentru că aici este mai greu 
trebuie să rămînă. Și-a ame
najat locuința în incinta școlii, 
mai tirziu s-a mutat in sat cu 
întreaga familie, a pus la punct 
tin laborator, materiale nece
sare' pentru predarea lecțiilor. 
Sala de clasă a devenit mai lu
minoasă. mai încăpătoare, după 
ce învățătoarea a reorganizat 
totul, a plantat flori, a pavoa
zat pereții cu planșe, hărți și 
portrete. Predă singură la 4 
clase în limba maghiară si 
română. Este întotdeauna pri
ma la acțiunile satului. „Este 
vorba de copii. De cei de 
aici, care ca și ceilalți 
din satele și orașele țării 
noastre trebuie să învețe carte, 
să se bucure de lumina învăță" 
turii. Pe toți ciți i-am învățat 
îi știu dp copii ai mși Și sînt fe
ricită cind un elev de aici 
reușește mai departe la o altă 
școală. Sint cițiva și studenți".

Ascultăm, și priveam cu ad
mirație la mîinile bătătorite de 
rpuncă ale femeii care, emo
ționată, îmi vorbea cu atită căl
dură și modestie despre rostul 
venirii și răminerii ei în satul 
aceăta depărtat, unde viața este 
așpră,' verile scurte, iernile 
grele, cu zăpezi și geruri mari, 
Priveam cu respect la mîinile 
acelea care scriseseră pe tabla 
micuță din colțul clasei, pentru 
15 generații de copii, alfabetul, 
care invirtiseră bărbătește se

de 5p0 ha. Prin triplarea viteze
lor de recoltare, pină la sfirși- 
tul săptăminii se preconizează 
finalizarea lucrării, fapt care va

RITM INTENS LA ÎNSĂMÎNTAREA 
CULTURILOR DUBLE ’

într-un lan de 50 ha cu orz, 
fi Glorii înaintează în ritm egal, 
vin apoi presele de balotat și 
nu mult în urmă cîteva trac
toare care întorc brazde proas
pete. de pămint r.egru. Ne aflăm 
la C.A.P. din satul Tudor Vla- 
dimirescu. județul Brăila. Sece
rișul a fo.sț inaugurat aici de 
mecanizatorii Ion Tache, Costică 

' Cioarîcă și Dan Cristea, tineri 
harnici, hotăriți să depășească 
vechile recorduri în actuala 
campanie.

— Și un alt fapt este de re
ținut. ne sugerează inginerul șef 
Viorel Popescu. Odată Cu înce
perea secerișului putem raporta 
și primele suprafețe însămînțate 
cu culturi duble. Acționăm pe 
baza unei organizări temeinice 
a tuturor lucrărilor și în acest 
fel reușim să folosim la întreaga 

; capacitate ' forța mecanică de 
care dispunem.

O secvență care se repetă a- 
proape identic în numeroase alte 
cooperative agricole din județul 
Brăila. Secerișul orzului a de

vată, un atac la viața personală 
care se va solda cu crime. 
..Marfa"' lui va prilejui crime. 
Spuneam că arc această subti
litate, pentru că drama anonimă, 
nu mai puțin teribilă, care se 
desfășoară în fața noastră, este 
tot o metaforă — meseria a- 
ceasta discretă trebuie profesată 
într-un maxim anonimat. Eroul 
nostru este un ins oarecare de 
pe stradă .foarte modest, cu un 
fiș transparent, trăiește într-un 
apartament impersonal, luminos, 
lucios, ca o cameră de hotel, pe 
care îl încuie însă cu șapte chei. 
Complet singur, se dedă seara 
nevinovatei sale patimi de a 
cinta jazz la un instrument de 
suflat. Existentă de păianjen. 
Numai că ceva din vocea, chi
pul, intonația femeii și bărbatu
lui pe care îi filează îl zgu
duie. Poate spaima, dragostea, 
căldura umană sufocarea din 
„conversație" Filatorul se uma
nizează. dar de zn odă mintal nu 
mai poate fi oprit. Astfel, cu
viinciosul, credinciosul catolic 
practicant (este locul să spu
nem că dezvăluirea caracterului 
său Hackman o face magistral) 
este nevoit să constate că bus- 
sinesitl lui: „domeniul lui de ac
tivitate" face parte din lumea 
jafului. Jaful de personalitate, 
jaful de viată, jaful de adevăr, 
jaful de libertate în nrimă și ul
timă instanță Finalul filmului, 
tot o metaforă. îl surprinde pe 
„erou" demolindu-și propria sa 
casă in căutare de interceptogre. 
pentru că ..știa prea multe", tn- 
tr-o societate care instituționa- 
lizează ninda. imixtiunea, libe
rul arbitru. nimeni nu poate 
scăpa la rîndu-i de urmărire — 
spune Coppola in acest dramatic 
film, veritabil strigăt pentru a- 
părarea condiției nobile umane

SMARANDA JELESCU 

curea timp de 15 ierni, cind a 
trebuit să spargă singură lemne 
pentru a încălzi școala. La 
miinile care intr-un fel min- 
giiaseră nu numai creștetul, ci 
și gindul a zeci de copii ce se 
visau meșteri mari in. uzine sau 
fabrici. în orașe despre care 
auziseră doar de la Învățătoa
rea lor, ei neplecind' niciodată, 
pină atunci din sat. Aceste 
mîini țineau acUm strînS cinci 
pachete cu cărți, legate fru
mos cu funde roșii. Ca să le 
cumpere a bătut pe jos drumul 
pină la Dărmănești, la cea mai 
apropiată librărie. „Sint premii, 
ne-a spus învățătoarea. In 
urma rezultatelor bune la în
vățătură și disciplină, toți cei 
cinci elevi ai școlii noastre au 
fost declarați premianți. Miine 
avem serbarea de sfirșit de an. 
Poate rămîneți și dumneavoas
tră. Are să fie frumos, mai 
ales că este unul din puținele 
evenimente mari din viața sa
tului nostru".

Pe Valea Uzului, in satul în
depărtat dintre munți a înflo
rit liliacul. A înflorit liliacul 
adus, pentru prima dată pe 
aceste meleaguri aspre, de o 
tînără învățătoare care știe ce 
înseamnă să rămîi să mun
cești, să-ți faci datoria acolo 
unde este mai multă nevoie de 
tine.

N. MILITARU

permite declanșarea cu

ȘT. DORGOȘAN

Elevi
în amfiteatrul 

recoltei
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ÎNTÎLNIRI ALE TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu tovarășul Iosip Broz Tito
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a intilnit la 29 iunie cu to
varășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste

La 29 iunie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, s-a 
intilnit cu tovarășul Enrico Ber
linguer, secretar general al 
Partidului Comunist Italian.

La întiinire au luat parte to
varășii Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Din partea italiană au parti
cipat tovarășii Giancarlo Pa- 
jetta, membru al Direcțiunii șl 
al Secretariatului P. C. Italian, 
Sergio Segre și Luca Pavolini, 
membri ai C.C. al P.C. Italian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat câMe; felicitări pentru 
marea vițtijrie abținută in ale*- 
geri de Partidul Comunist Ita
lian. Mulțumind pentru felici
tări, tovarășul Enrico Berlin- 
guer a exprimat, totodată, gra
titudinea pentru telegrama a- 
dresată de tovarășul Nicolae

eaușescu imediat după alegeri, 
într-o atmosferă de caldă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele

Cu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a intilnit. 
marți 29 iunie, cu tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din Spania.

In cursul întîlnirii s-a e- 
fectuat un schimb de păreri n- 
supra unor probleme de interes 
reciproc și s-a reafirmat hotă- 
rirea comună de a dezvolta re
lațiile tradiționale de prietenie 
si solidaritate frățească dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania.

Intilnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă deosebit de cor
dială. în spiritul raporturilor de 
stimă și prietenie statornicite 
intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Spa
nia, între conducătorii celor 
două partide.

Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

La întiinire ău luat parte to- 
varășii Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Du

Cu tovarășul Enrico Berlinguer

prietenie și cordialitate ce ca
racterizează relațiile dintre cele 
două partide, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la 
activitatea Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist

Cu tovarășul Todor Jivkov

Republicii Socialiste România, 
s-a intilnit, marți, cu tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretâr al 

tovarășul Santiago Carrillo

mitru Popescu, membru ai Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Voicu. membru al C.C. al P.C.R.

Italian, precum și cu privire la 
unele probleme ale mișcării co
muniste și muncitorești si ale 
situației din Europa, legate de 
actuala conferință.

Au fost, de asemenea, abor

Comitetului Central al Part'- 
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 

Vasile Șandru. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Din partea iugoslavă au parti
cipat tovarășii Stane Dolanț. 
secretar al Comitetului Executiv 
al Prezidiului C.C. al U.C.I.. Pe- 
tar Stambolici. membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I.. Branko 
Mikuiici. membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. și Aleksandr 
Grlicikov. secretar in Comitetul 
Executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.L

In cursul convorbirii a avut 
loc un schimb de păreri asupra 
unor probleme ale situației in
ternaționale. ale mișcării comu
niste $i muncitorești legate de 
ordinea de zi a conferinței.

"Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășul Iosip Broz Tito au 
relevat cu satisfacție evohitia 
mereu ascendentă a re lat iilor 
rotnăno-iugoslave și au expri
mat hotărirea de a se acțicna
in continuare pentru dezvoltarea 
raporturilor de prietenie dintre 
Partidul Comu.-.-st Româr. și 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia. pentru amplificarea 

in domeniile politic, 
tehmco-ștunțific și 

itre Republica Socia
r -  ---- —- -

listă România Șl Republica So

rt. al cauzei păci' democrației
și inteiegeru intre națiuni 

înttimrea a avut Ine intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
cordialitate.

date probleme referi taare la 
dezvoltarea colaborării tatre 
P.C.R. și P.C.L. in interesul în
tăririi relațiilor dintre cele Ană 
țări și popoare, al cauzei păcii 
democrației și progresului 

al Repu-Lrti Popalar» Bu-

Cu acest prilej a avut țec tm 
schimb de vederi privmd situa-

romumstă și muncitorească și 
alte probleme de interes comun.

Tovarășii Nicoiae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au dat o inaltă 
apreciere dezvoltării fructuoase 
a relațiilor strir.se d.r.tre Par
tidul Comunist Român șt Par
tidul Comunist Brigar. dintre 
cele două țări socialiste frățești. 
S-a convenit să se întreprindă 
noi pași in direcția amplificării 
și adincirii continue a colabo
rării româno-bulgare. in toate 
domeniile de activitate, in folo
sul celor două popoare, al cau
zei generale a socialismului si 
păcii.

Intilnirea a decurs fn‘r-o 
ambianță tovărășească, de caldă 
prietenie.

la Conferința partidelor comuniste
și muncitorești din Europa

(Urmare din pag. I)

nerii in urmă și apropierea trep
tată de țările avansate din punct 
de vedere economic. Noi consi
derăm că realizarea unei baze 
tehnico-materiale avansate. in 
pas cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contempo
rane. egalizarea nivelurilor de 
dezvoltare cu țările avansate, 
constituie o cerință legică a e- 
diflcârii cu succes a socialismu
lui și creării condițiilor pentru 
înaintarea spre comunism.

Fără îndoială că nivelul deo
sebit la care se găsesc forțele 
de producție in diferite țâri ge
nerează o largă diversitate in 
formele concrete de făurire a 
noii orinduiri «ociale. Cu atit 
mai mult se cere subliniat acest 
lucru, eu cit un număr tot mai 
mare de state in curs de dez
voltare optează pentru 
socialistă de construcție ecoco- 
mieo-soc-.ală. înțelegerea justă 
a acestor probleme are o im
portantă practică unașâ pentru 
lupta re*, olutionarâ. pentru tre
cerea ia socialism pentru vic
toria socialismului pe scară 
mondială. în procesul transfor
mării revoluționare a «octetăti 
vor apare noi si noi forme de 
luptă și construcție socială, di
ferențiate de la o tară la alta 
in raport cu aradul dezvoltării 
forțelor de producție r cu per- 
txularitâțîle istorice, sociale și 
-itioeale. Luare* in considera
ție a acestor decsebjî va duce 
la tmbrgâtirea continuă a socia- 
l .«mulai sniiatifie. a mamsm- 
lertinistButai contemporan. ca 
noi experiențe practice ș. eon-

in lupta pentru progres e- 
•Mc ci social, pentru liber- 
s. independență națională, 
“j pace ș. colaborare ia

St mâți tovarăși.
Au trecut 11 luni de la Con- 

fțraița esterâță. pentru ser uri- 
taie europeană — eveniment de 
imaortaață istorică in viața con- 
tmer.tahu nostru, a întregii o-

Trebu.e să spunem deschis că 
speranțele pe care și le-au pus 
popoarele In documentele sem
nate ia Helsinki nu s-au confir
mat penă in prezent. S-au între
prins foarte puține măsuri, foar
te pct.r.: pași concreți in direc
ția soiutsăaării problemelor com
plexe. grave existente in Europa 
S- de rezolvarea cărora depind 
libertatea bunăstarea. însăși 
vii ta popoarelor d<* pe conti
nent. Xoi considerăm că docu- 
nt*-.tețe Conferinței pentru se
curitate și cooperare europeană 
constituie un tot unitar și că 
trebuie acționat cu toată ener- 
r.s oemtre realizarea lor inte
grală in practică.

Iată de ce «intern de părere 
că reuniune* noastră trebuie să 
analizeze temeinic situația exis
tentă pe continent si sâ dea co
muniștilor o orientare de pers
pectivă pentru unirea tuturor 
forțelor democratice, progresis
te a tuturor popoarelor europe
ne in lupta consacrată înfăp
tuirii securității și păcii în Eu
ropa si în întreaga lume. Por
nim de la faptul că misiunea 
istorică a comuniștilor constă 
atit in eliberarea socială și na
țională a popoarelor, cit și in 
asigurarea unei păci trainice pe 
planeta noastră, aceste două la
turi ale activității lor constitu
ind un tot unitar inseparabil.

In actualele condiții ale vieții 
politice din Europa și pe plan 
internațional, lupta pentru dez
armare. îndeosebi pentru dezar
marea nucleară, constituie prin
cipala indatorire a comuniștilor, 
a tuturor forțelor progresiste, 
antiimperialiste. Nu putem uita 
nici un moment că pe conti
nentul nostru este concentrat cel 
mai puternic arsenal de forțe 
militare și de arme moderne, in
clusiv nucleare, cunoscut vreo
dată in istorie, că bugetele mi
litare ale statelor participante 
la Conferința general-europeană 
însumează peste 80 la sută din 
totalul cheltuielilor militare de 
pe glob, ceea ce reprezintă o 
uriașă povară pe umerii popoa
relor. un grav și permanent pe
ricol pentru pacea, independen
ța și viața întregii omeniri.

Trebuie să ținem, de aseme
nea. seama de faptul că. din 
păcate, rezultatele obținute pe 
calea destinderii sint abia la 
început. In lume există încă 
puternice forțe care pot pune 
in pericol cursul destinderii, pa
cea și securitatea popoarelor. 
Continuă sâ se mențină și chiar 
se accentuează neîncrederea in
tre state, aceasta ridicind noi ob
stacole in înfăptuirea unei secu
rități reale. In Europa se găsesc 
față in față cele două blocuri 
militare a căror existență spo
rește neîncrederea. menține 
primejdia unui nou război.

Iată de ce considerăm că nu 
se poate vorbi de realizarea 
securității in Europa, ca dealt
fel in intreaga lume, atit timp 
cit nu se trece in mod ferm la 
dezarmare și. în primul rind. la 
dezarmarea nucleară. Pornind 
de la situația existentă. Parti
dul Comunist Român apreciază 
că trebuie intensificate efortu
rile tuturor popoarelor pentru 
trecerea cit mai rapidă la mă
suri concrete de dezangajare 
militară și dezarmare. Este, 
de asemenea, necesar să acțio
năm cu toată hotărirea pentru 
desființarea concomitentă a ce
lor două blocuri militare — 
N.A.T.O. și Pactul de la Varșo
via —. pentru retragerea tru
pelor străine de pe teritoriile 
altor state, desființarea baze
lor militare, restringerea chel

tuielilor și bugetelor militare, 
reducerea trupelor naționale și 
a armamentelor, precum și pen
tru înlănțuirea altor măsuri in 
această direcție.

Se face tot mai puternic re- 
simtitâ necesitatea încheierii 
unor acorduri, cuprinzmd ga- 
rar.tit corespunzătoare, care să 
ducă in fapt la lichidarea fo
losirii forței sau a amenințării 
cu forța, dmd încredere deplină 
tuturor popoarelor că nu vor ti 
victima nici unei agresiuni sau 
intervenții din afară, indiferent 
sub ce pretext sau sub ce for
mă s-ar produce. Este evident 
că dezvoltarea încrederii intre 
popoare nu poate fi decit ro
dul faptelor concrete, ai măsu
rilor practice adoptate in aceas
tă direcție. După părerea noas
tră. comuniștilor le revine în
datorirea primordială de a face 
total pentru înfăptuirea dezar
mării și instaurarea unui cli
ma: de încredere intre toate 
Statele din Europa, pentru edi
ficarea securității, colaborării și 
pă-rîi pe continentul nostru.

în același timp, viața cere să 
acționăm cu mai multă termi
ta •• pentru dezvoltarea unor 
relații economice libere. fără 
Aaerteușări sau condiții politi
ce. ș; pentru exnderea colabo
rării tehnco-sti-ntifice intre 
toate r «poarele continentului 
nostru. Sint multe probleme de 
interes comun care trebuie so- 
lutaooate ca. de exemplu, pro
blemele transportului, energiei, 
apei, poluăm «i altele.

Romania acordă atenția co
respunzătoare St problemelor 
de ordin umanitar, schimburi
lor cultural-artistice și de altă 
natura. Porr.im de la necesita- 
tea asigurării unor condiții mai 
bune de muncă și viață tuturor 
cetățenilor, precum și celor ne- 
votți să lucreze in alte țări. 
Cor.s.derăm. de asemenea, că 
schimburile cultural-artistice 
trebuie sâ ducă Ia o mai bună 
cunoaștere reciprocă, la apro
pierea intre popoare, neadmi- 
țindu-se sub nici o formă pro
paganda fascistă, rasistă, pro
ducțiile asa-zis culturale ce 
propagă desfriul. violența și 
care aduc grave daune morale 
popoarelor. îndeosebi tineretu
lui. Comuniștii, forțele demo
cratice. progresiste. popoarele 
inseși sint interesate ca arta 
și culturii să servească priete
niei. păcii și colaborării, reali
zării unei lumi mai bune și 
mai drepte. ,

în cadrul securității europene 
acordăm o atenție deosebită in- 
fâptuirii unor relații noi. de co
laborare și bună vecinătate. în
tre țările din Balcani, in vede
rea transformării acestei zone 
— ca și a altor zone din Eu
ropa și de pe celelalte conti
nente — intr-o regiune a păcii 
și colaborării pașnice. Ne pro
nunțăm ferm pentru soluționa
rea politică a situației din Ci
pru. in spiritul păstrării inde
pendentei și suveranității aces
tui stat, al conviețuirii pașnice 
intre cele două comunități. 
Pornind de la interdependența 
strinsă ce există ihtre țările 
Europei si celelalte țări din 
zona Mediteranei. ne pronun
țăm pentru transformarea â- 
ce«tei mări — ca si a celorlalte 
mări — intr-o mare a păcii și 
colaborării.

De as--n'.er."a. eOfisidărăm că 
popoarele europene sint vital 
interesate in realizarea cit mai 
grabnică a unei păci trainice și 
drepte in Orientul Mijlociu, 
care să ducă la retragerea Is
raelului dir. teritoriile arabe 
ocuoate in urma războiului din 
1967. la soluționarea problemei 
palestiniene. inclusiv la con
stituirea unui stat palestinean 
independent, la asigurarea in
tegrității și independentei tu
turor statelor din această zonă.

Sprijinim activ lupta po
poarelor africane pentru lichi
darea deplină a dominației co
loniale. îndeosebi a popoarelor 
din Rhodesia și Namibia. Con
damnăm cu toată hotărirea sin- 
geroasele represiuni declanșate 
de regimul rasist din Africa de 
Sud și considerăm că trebuia 
intensificată lupta pentru a se 
pune cu desăvirșire capăt a- 
cestui regim odios, pentru asi
gurarea independenței depline a 
tuturor popoarelor din Africa.

Apreciem ca o indatorire de 
onoare a partidelor comuniste 
și muncitorești de pe continen
tul nostru, a tuturor popoare
lor europene, sâ acționeze ferm 
pentru lichidarea deplină a co
lonialismului și neocolonialis- 
mului. pentru propășirea eco
nomică și socială independentă 
a tuturor popoarelor lumii. Mai 
mult ca pricind se impune asi
gurarea condițiilor pentru afir
marea plenară a tuturor na
țiunilor. pentru manifestarea 
lor neîngrădită in viața inter
națională și participarea activă, 
cu drepturi egale, la soluționa
rea marilor probleme ale lumii 
de azi.

O problemă de însemnătate 
vitală a contemporaneității o 
constituie lichidarea subdezvol
tării, a impărțirii lumii în țări 
bogate și sărace — ca rezultat 
al politicii imperialiste, colonia
liste și neocoloniâliste — reali
zarea unei noi ordini economice 
mondiale. Partidul Comunist 
Român. România socialistă sint 
pe deplin solidare cu lupta țări* 
lor in curs de dezvoltare, consi- 
derind că găsirea soluțiilor co
respunzătoare pentru progresul 
economico-social cit mai rapid 
al acestora, pentru instaurarea 
unor raporturi echitabile intre 
toate statele constituie o cerin
ță imperioasă a zilelor noastre. 
De fapt, se poate aprecia că 
lupta pentru lichidarea subdez
voltării. a inegalităților econo
mice și politice existente in 
viața internațională constituie 
o expresie a luptei de clasă pe 
p’ân mondial. Realitatftă este că. 
fără realizarea unui progres 
rapid al țărilor subdezvoltate, 
fără lichidarea decalajelor și 
inegalităților dintre state, a foa

metei și mizeriei, la care este 
supusă o mare parte a popu
lației globului, fără înfăptuirea 
unei noi ordini economice in
ternaționale bazate pe echitate, 
nu se poate vorbi de o pace 
trainică pe planeta noastră. Ți- 
nind seama de faptul că in Eu
ropa există țări dezvoltate eco
nomic care au exercitat domi
nația colonială și deci au obli
gația morală de a contribui la 
lichidarea subdezvoltării, pentru 
partidele comuniste de pe con
tinentul nostru apare ca o sarci
nă de cea mai mare importanță 
să acționeze pentru a veni in 
sprijinul accelerării progresului 
economico-social al statelor ră
mase in urmă. După părerea 
noastră. aceasta este o inaltă 
indatorire de cinste și de onoare 
a comuniștilor din Europa.

Considerăm necesar să acțio
năm in direcția accentuării de
mocratizării relațiilor interna
ționale. intăririi rolului Organi
zației Națiunilor Unite și a altor 
organisme internaționale ce ofe
ră cadrul organizatoric cores
punzător pentru participarea 
activă a tuturcr statelor, indi
ferent de mărime sau orinduire 
socială, la soluționarea proble
melor majore care preocupă 
omenirea. Se impune să se 
acorde o atenție mai mare 
participării cu drepturi egale a 
statelor mici și mijlocii la 
activitatea organismelor cu 
earacter mondial, la intreaga 
viață internațională.

tn acest cadru apreciem, de 
asemenea. rolul important pe 
care ii are in democratizarea 
vieții internaționale mișcarea 
nealiniaților.

M-am referit la cîteva pro
bleme care, după părerea 
Partidului Comunist Român, sint 
de cea mai mare importanță 
pentru Însănătoșirea vieții poli
tice internaționale, considerind 
că ele trebuie să stea permanent 
in atenția partidelor comuniste 
și muncitorești.

Mai mult ca oricind. înde
plinirea măreței misiuni isto
rice ce le revine cere comu
niștilor să fie in primele rin- 
duri ale luptei pentru soluțio
narea pașnică, democratică a 
problemelor internaționale, pen
tru realizarea în viață a prin
cipiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționa
le, neamestecului in treburile 
interne, renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța în re
lațiile dintre state, pentru res
pectarea dreptului fiecărui po
por de a fi deplin stăpîn pe 
bogățiile naționale, pe destine
le sale, de a-și organiza viața 
corespunzător voinței proprii, 
fără nici un amestec din afară.

Noi, comuniștii români, por
nim de la considerentul că fie
care partid poartă răspunderea 
directă față de clasa muncitoa
re și propriul popor și că, du- 
cind la bun sfirșit această răs
pundere, iși Îndeplinește și una 
din marile indatoriri interna
ționale. Partidul nostru apre
ciază că patriotismul revoluțio
nar, dragostea pentru propriul 
popor, apărarea intereselor lin 
Vitale constituie o trăsătură 
fundamentală, definitorie, a co
muniștilor. Tinind seama de 
faptul că in epoca noastră un 
mare număr de popoare s-au 
constituit și se constituie in 
națiuni independente, de sine 
stătătoare, că însăși în Europa, 
unde există națiuni dezvoltate, 
apărarea suveranității este o 
cauză arzătoare a forțelor so
ciale înaintate, a popoarelor 
inseși. că in țările socialiste 
națiunea cunoaște un proces 
intens de înflorire, căpătînd ca
racteristici noi. superioare, este 
evident că rolul națiunii este 
departe dea se fi diminuat, că 
națiunea are și va continua să 
aibă, pentru o lungă perioadă 
de timp, o importanță funda
mentală in viața societății u- 
mane. Iată de ce apare clar că 
una din îndatoririle supreme 
ale partidelor noastre este 
salvgardarea libertății și inde
pendenței fiecărui popor, res
pectarea dreptului fiecărei na
țiuni de a se dezvolta de sine 
stătător pe calea progresului și 
prosperității. In nici un fel nu 
poate fi considerată preocupa
rea unui partid de a apăra in
teresele clasei muncitoare și 
ale propriului popor drept în
gustime națională, atitudine 
menită să ducă la slăbirea so
lidarității internaționale. însăși 
noțiunea de solidaritate inter
națională poate fi concepută 
numai in legătură organică cu 
lupta pentru apărarea interese
lor clasei muncitoare din fie
care tară, a intereselor națio
nale ale fiecărui popor, a in
dependenței și suveranității 
fiecărei națiuni.

După părerea noastră. între 
îndatoririle naționale și cele 
ale solidarității internaționale 
ale partidelor comuniste există 
o deplină unitate dialectică, 
ele condiționîndu-se reciproc.

Privim noțiunea de solidari
tate internațională in contextul 
uriașelor schimbări revoluțio
nare produse in lume, ce fac ca 
în ea să se înglobeze atit unita
tea țărilor socialiste, a partide
lor comuniste și muncitorești, a 
clasei muncitoare, cit și spriji
nul mișcărilor de eliberare na
țională. lupta Împotriva impe
rialismului. colonialismului și 
neocolonialismului, împotriva 
subdezvoltării, pentru făurirea 
noii Ordini economice interna
ționale, Înfăptuirea dezarmării, 
luptă pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a fi 
stăpin pe destinele sale. Se poa
te afirma că noțiunea de inter
naționalism presupune în zilele 
noastre participarea activă la 
soluționarea democratică, cores
punzător intereselor fiecărui 
popor, a tuturor problemelor 
complexe ale lumii de azi. pre
cum și intărifea solidarității 
militante cu toate forțele pro
gresiste. antiimperialiste, luarea 
în considerație și salvgardarea 

intereselor fiecărei națiuni Șl, 
pe această bază, slujirea intere
selor generale ale socialismului, 
progresului social și păcii.

Partidul Comunist Român se 
pronunță și acționează pentru 
dezvoltarea largă a relațiilor cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești pe baza principii
lor marxism-leninismului, ale 
deplinei egalități, respectării 
dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător linia 
politică, strategia și tadtica re
voluționară, corespunzător con
dițiilor concrete in care iși des
fășoară activitatea.

Datorită diversității de condi
ții in care partidele iși desfă
șoară activitatea, cit și ca ur
mare a necesității interpretării 
noilor realități ale dezvoltării 
sociale mondiale, este posibil ca 
in mișcarea comunistă și mun
citorească să apară puncte de 
vedere deosebite. Este firesc ca 
acestea să fie discutate intr-un 
spirit principial, de respect față 
de părerile celorlalți, evitin- 
du-se orice critici sau blamări 
la adresă politicii altor partide, 
orice acțiuni ce pot dăuna cau
zei unității, colaborării și soli
darității intre partidele comu
niste și muncitorești.

Pornim de la faptul că in 
noua etapă istorică, cind parti
dele comuniste și muncitorești 
au devenit, intr-un șir de țări, 
partide de guvernămint, iar in 
altele sint puternice forțe poli
tice ce joacă un rol tot mai im
portant in viața națională, mai 
mult ca oricind nu mai este po
sibil și nici necesar un centru 
internațional. Considerăm că 
solidaritatea, colaborarea, uni
tatea mișcării comuniste și 
muncitorești trebuie să se ba
zeze pe respectarea indepen
denței fiecărui partid, excluzind 
orice amestec in treburile altor 
partide. O astfel de unitate de 
tip nou va fi, fără Îndoială, su
perioară din toate punctele de 
vedere, asigurind deplina so’i- 
daritate in lupta pentru progi zs 
social, pentru securitate și pace 
in Europa și in luirle.

Stimați tovarăși.

Dezvoltarea luptei revoluțio
nare impune legături perma
nente și trainice intre comuniști, 
intre forțele revoluționare de 
pretutindeni. Dar aceste relații 
trebuie să se realizeze in mod 
liber, in cadrul unui schimb 
larg de păreri, fără pretenția de 
a se impune vreunui partid un 
anumit punct de vedere. Tre
buie să ținem permanent 
seama că socialismul științific 
nu este o dogmă, elaborată o- 
dată pentru totdeauna, ci o con
cepție revoluționară ce se dez
voltă continuu, ca rezultat al 
cuceririlor științei, al cunoaș
terii umane, ca rod al luptei 
revoluționare și practicii sociale. 
Fiecare partid iși aduce contri
buția la îmbogățirea continuă a 
tezaurului revoluționar al mar
xism-leninismului cu noi teze, 
cu noi experiențe care devin un 
bun comun al revoluționarilor 
de pretutindeni. După părerea 
noastră, călăuzindu-se de con
cepția materialismului diaiectic 
și istoric, comuniștii au datoria 
de a se afla permanent in pri
mele rinduri ale luptei împotri
va a tot ce este vechi și peri
mat, pentru promovarea noului, 
atit in teoria, cit și in practica 
revoluționară, a construcției noii 
orinduiri sociale. Partidul Co
munist Român iși va îndeplini 
și in viitor neabătut îndatorirea 
de detașament activ al mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, militind neabătut pen
tru întărirea colaborării și so
lidarității cu toate partidele co
muniste și muncitorești din Eu
ropa, din întreaga lume.

în același timp, considerăm 
necesar sâ se acționeze pentru 
dezvoltarea relațiilor cu parti
dele socialiste și social-demo- 
crate, pentru întărirea unității 
și, aș spune, realizarea unei a- 
devărate reconcilieri istorice in
tre comuniști și socialiști, creînd 
astfel condițiuni pentru desfășu
rarea unei lup'e comune. A- 
ceasta constituie, după părerea 
noastră, o cerință obiectivă a 
dezvoltării contemporane, a tri
umfului socialismului și păcii 
in lume. Un imperativ al vieții 
contemporane este, de aseme
nea. întărirea colaborării cu 
mișcările de eliberare națională, 
cu partidele progresiste din ță
rile in curs de dezvoltare, cu 
toate partidele și organizațiile 
democratice, cu forțele antiirn- 
perialiste de pretutindeni.

In lupta pentru securitate și 
pace in Europa este necesar să 
se unească toate forțele, masele 
de oameni ăi muncii, indiferent 
de credințe religioase sau con
cepții filozofice. Partidul Comu
nist Român pornește de la con
siderentul că securitatea și pa
cea in Europa și în întreaga 
lume se pot realiză numai în 
măsura in care popoarele iși vor 
intensifica eforturile, conștiente 
că stă în puterea lor să lichi
deze stările de lucruri negative 
de astăzi, sâ impună o pace 
trainică, să asigure edificarea 
unei lumi mai drepte și mai 
bune pe planeta noastră.

Partidul Comunist Român 
își exprimă deplina convin
gere că partidele comunis
te și muncitorești, celelalte 
partide și forțe revoluționa
re. democratice, popoarele in
seși vor acționa cu tot mai mul
tă fermitate pentru transpunerea 
in viață a hotăririlor și angaja
mentelor statelor privind secu
ritatea și colaborarea europea
nă, indeplinindu-și astfel înda
torirea fundamentală față de 
viitorul civilizației umane.

în încheiere, doresc sâ exprim 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Un,t din Germania 
mulțumirile noastre pentru ospi
talitatea de care ne bucurăm, 
pentru felul în care a asigurat 
organizarea și desfășurarea lu
crărilor conferinței.

Vă mulțumesc pentru atenție.

strir.se


TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
trimis tovarășului JANOS KADAR, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, și tovarășului 
l’ALL LOSONCZI, președintele Consiliului-Prezidențial al Repu
blicii Populare Ungare, următoarea telegramă :

Survolind teritoriul țării dumneavoastră, doresc să vă adresez un 
cordial salut tovărășesc și calde urări de sănătate și fericire, de 
progres și prosperitate pentru poporul Ungariei prietene.

Folosesc acest prilej pentru a ura o bună colaborare între Parti
dul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, între 
Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, în 
interesul celor două popoare, al cauzei generale a socialismului, a 
păcii și colaborării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
trimis tovarășului GUSTAV HUSAR, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, următoarea telegramă :

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Socialiste Ceho
slovace, vă adresez un călduros salut tovărășesc si cele mai bune 
urări de sănătate și fericire. Urez Partidului Comunist din Ceho
slovacia și întregului popor al Cehoslovaciei prietene noi și mari 
realizări pe calea edificării socialismului, a dezvoltării economico- 
sociale a patriei, precum și în lupta pentru colaborare și pace pe 
continentul nostru și in întreaga lume.
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Dialogul rodnic la nivel
româno - sirian

Sesiunea Adunării Naționale
a întregului Vietnam

Examinarea raportului politic prezentat

de Le Duan

Republica Seychelles

primită in O.U.A

AGEXDA
PRIMIRI LA PRIMUL MINISTRU 

AL GUVERNULUI
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, a 
primit, marți dimineața, pe S. A. 
Skacikov, președintele Comite
tului de Stat pentru Relații E- 
conomice Externe al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., care 
a efectuat o vizită în țara noas
tră în fruntea unei delegații gu
vernamentale.

In cursul întrevederii a fost 
evidențiată evoluția pozitivă a 
relațiilor de colaborare și co
operare dintre țările noastre. în 
spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul întilnirilor și convor
birilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Leonid 
Brejnev. secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice. Au fost analizate, totodată, 
acțiuni ce vor fi intreprinse de 
ambele părți pentru extinderea, 
în continuare, a relațiilor eco
nomice. a cooperării in produc
ția industrială, știință și teh
nologie, îndeosebi in ramura 
construcțiilor de mașini, meta
lurgie, energetică, precum și 
pentru amplificarea schimbu
rilor comerciale dintre România 
și Uniunea Sovietică.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, au luat parte 
Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Ioan A- 
vram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și Ion St. 
Ion, secretarul Consiliului de 
Miniștri.

A fost prezent V. I. Drozden
ko. ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

★
Delegația guvernamentală so

vietică. condusă de S. A. Ska
cikov. președintele Comitetului 
de Stat pentru Relații Econo

mice Externe al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care a tă
cut o vizită în țara noastră, a 
părăsit marți la amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent, V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

Primul ministru al guvernu
lui , Manea Mănescu. a primit, 
de asemenea. în cursul zilei de 
marți delegația Asociației 
italo-române pentru relații cul
turale „Vasile Alecsandri" din 
Torino. condusă de Franco 
Mollo. președintele asociației, 
membru asesor al Biroului Par
tidului Socialist Italian din 
Piemont, care a vizitat țara 
noastră, la invitația Asociației 
„România".

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej a fost 
subliniată evoluția favorabilă a 
relațiilor româno-italiene, re
lații care se dezvoltă în spi
ritul acordurilor și ințelegeri- 
lor convenite intre cele două 
țări.

S-a evidențiat, de asemenea, 
faptul câ raporturile cultura!- 
științifice și de presă dintre ce
le două țări cunosc o perma
nentă diversificare. Schimbul 
de vederi a reliefat noi posibi
lități pentru amplificarea in 
continuare a acestor legături in 
folosul ambelor popoare. al 
cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

La primire, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească. au luat parte Ion St. 
Ion. secretarul Consiliului de 
Miniștri. loan Jinga. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, si Virgil 
Cândea. secretar al Asociației 
„România".

In cadrul lucrărilor primei 
sesiuni a Adunării Naționale a 
întregului Vietnam a avut loc 
examinarea in comisii ale Adu
nării a raportului politic pre
zentat de Le Duan. prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, in fața 
Adunării Naționale. Participan- 
ții la dezbateri au relevat im
portanța raportului, caracterul 
său de program de acțiune pen
tru intreaga țară in noua etapă 
a revoluției vietnameze.

Deputății au arătat că pină la 
adoptarea noii Constituții a 
Vietnamului, la baza organiză
rii și activității statului unificat 
vietnamez trebuie să stea Con
stituția in vigoare in R.D. Viet
nam. Deputății au mai exami
nat propunerile Prezidiului se
siunii privind atribuțiile statu - 
lui unificat, schimbarea denu
mirii orașului Saigon, precum și 
proiectele de hotăriri ale sesiu
nii în respectivele probleme.

Marți lucrările Adunării Na
ționale au fost reluate in șe
dință plenară. Luind cuvintuL 
Pham Hung, membru al Birou
lui Politic al C.C. a! Partidului 
Celor ce Muncesc dm Vietnam, 
secretar al Comitetului dm Viet
namul de Sud al acesttn partid.

ȘEDINȚA COMISIEI
PERMANENTE CA.E.R. PENTRU

METALURGIA NEFEROASA

SOSIRI
Marți după-amiază a sosit in 

Capitală ministrul afacerilor 
externe al Republicii Cipru. 
Ioannis Christophides. Împre
ună cu soția, care, la invitația 
ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu. face o 
vizită oficială in țara noastră.

Marți seara a sosit in Capi
tală o delegație a Camerei De- 
putaților din Congresul Națio
nal al Braziliei. condusă de 
Joachim Coutinho, președintele 
Comisiei de relații externe a 
Camerei Deputaților, care, la 
invitația Comisiei pentru poli
tică externă și cooperarea eco
nomică internațională a Marii 
Adunări Naționale, face o vizită 
in țara noastră.

Marți a sosit la București, 
într-o vizită oficială de lucru, 
directorul general adjunct al

Programului Națiunilor^ Unite 
pentru Dezvoltare CP N.U.D.). 
Bert Lindstrom.

CONFERINȚĂ

DE PRESĂ
Cu prilejul celei de-a 32-a 

ediții a Tirgului internațional 
de la Plovdiv, ambasadorul Re
publicii Populare Bulgaria la 
București. Ivan Abagiev. a or
ganizat marți o conferință de 
presă.

în Editura politică 
a apărut:

CĂTRE O NOUĂ 
ORDINE 

INTERNAȚIONALĂ

SPORT • SPORT
• ASTĂZI, CU ÎNCEPERE DE 

LA ORA 19,00, pe stadionul „23 
August* din Capitală, se va des
fășura finala popularei compe
tiții de fotbal „Cupa României*, 
in care se întîlnesc campioana 
țării, Steaua, și divizionara B, 
C.S.U. Galați, revelația acestei 
competiții. Stațiile noastre de ra
dio vor transmite în întregime, cu 
începere de la ora 19,00, pe pro
gramul 1, desfășurarea jocului.

în deschiderea finalei „Cupei 
României* de la ora 17,00, ama
torii de fotbal vor putea urmări 
ultimul „act* al Campionatului 
național de juniori, in care-și 
vor disputa titlul echipele Steaua 
și S.C. Bacău.

• TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE TENIS DE LA WIMBLEDON, 
intrat în cea de-a doua săptămî- 
nă, a programat marți sferturile 
de finală ale probei de simplu 
bărbați, marcate de o mare sur
priză, prin eliminarea favoritului 
principal, americanul Jimmy Con
nors, învins cu G-—4, 6—2, 8—6 de 
către compatriotul său, Roscoe 
Tanner. în celelalte partide, re
zultate normale : campionul ro
mân Ilie Năstase l-a întrecut clar, 
in trei seturi, cu 6—4, 6—2, 6—3, 
pe portoricanul Charlie Pasarell,

mexicanul Raul Ramirez l-a în
vins cu 4—6, 6—4, 6—2, 6—4 pe 
Vitas Gerulaitis (S.U.A.), iar 
Bjorn Borg l-a eliminat cu 6—3, 
6—0, 6—2 pe Guillermo Vilas.

Joi, în semifinale, Năstase îl va 
întîlni pe Ramirez, în timp ce 
Tanner va juca împotriva lui 
Borg.

• ETAPA A 3-A A TURULUI 
CICLIST AL IUGOSLAVIEI dispu
tată pe ruta Zenița—Vlasici (60 
km) a revenit la sprint rutierului 
sovietic Serghei Morozov, crono
metrat cu timpul de lh 47’09”. In 
același timp cu învingătorul, pe 
locul 4 a sosit ciclistul român 
Mircea Romașcanu. In etapa a 4-a 
Travnik—Novi Travnik (46 km), 
primul a trecut linia de sosire 
danezul Skibi, înregistrat cu tim
pul de lh 00’15”. Nicolae Savu din 
echipa României s-a clasat pe 
locul 5. Ambele etape s-au dispu
tat in cursul zilei de marți.

In clasamentul general conduce 
Morozov, urmat de Tihonov la 
43”. Primul dintre cicliștii români, 
Mircea Rcmașcanu. ocupă locul 8, 
la 1’15” față de lider.

Pe echipe conduce U.R.S.S., ur
mată de Polonia la 20”, Olanda la 
3’26”. Echipa României se află pe 
locul 6, la 4’57”.

țd'nema
MIERCURI, 30 IUNIE 1976

AVENTURILE CELOR TREI 
Ml Z CÂNȚI: Scala (orele 9,30;
11. ': .4. 16.30; 18.30; 20.30); Gră- 
dir.a L-ceafărul (ora 20,30).

CC TELE DE MONTE CRISTO: 
L (orele 9; 11,15; 13,30;
15 20.30); Festival (orele
9 ■« : 13.45; 16,15; 18,45: 21,15);Fi - - u.e 9.15; 11.30; 13,45; 16;

Stadionul Dinamo 
•: Grădina Festival (ora

'•1-.7A AMINA PRONUN- 
Grivița (orele 9; 11,15; 

: <• :: 20,15). Volga (orele
« • : 13 30: 15.45; 18: 20.15);
T 8.45: 11: 13.15: 15.30

17,45; 20); Grădina Tomla (ora
20.30) .

PAPILLON: Sala Palatului
(ora 10.30: ora 14 — seria 688 : 
ora 17.15 — seria 689 ; ora 20.15 
— seria 690) : Patria (orele 9; 12; 
15: 18; 21) ; București (orele 8.30; 
11,30 ; 14,15; 17,30; 20,30) ; Patinoa
rul „23 August" (ora 20,15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA* 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30); Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15: 20,15); Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30); Gloria (orele 9; 11; 
13; 15,30; 17,30; 19,30); Grădina
Titan (ora 20,30).

ZIDUL: Dacia (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15).

S-A INTIMPLAT ÎN ANII ’20 î
Central (orele 9.15; 11,30; 13.451 
16: 18,15; 20,30).

RASCUMPAF.AREA : Excelsior
(orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18.15;
20.30) : Aurora (orele 9; 11,15:

deputat din Saigon — orașul Ho 
Și Min. a exprimat deplina sa 
adeziune la raportul politic 
prezentat de primul secretar al 
Comitetului Central al part-du- 
lui. In continuare, vorbitorul s-a 
referit la unele sarcini speci
fice ce revin revoluției in suătH 
Vietnamului. El a relevat nece
sitatea ca sudul țării să inain- 
teze spre socialism suficient de 
repede pentru a ajunge din 
urmă nordul Vietnamului in di
ferite domenii.

Refenndu-se la lupta de cla
să in Vietnamul de Sud in ac
tuala etapă a revoluției. Pham 
Hung a arătat că ea este o 
luptă complexă ș: de durată ce 
trebuie să ducă la licmdarea 

tuturor sechelelor neocolonialis- 
nmlui și să asigure victoria căii 

asupra 
acțiuni 

economic, 
și ideo-

Republica Seychelles a fost 
primită marți in calitate de 
membru al Organizației Unității 
Africane (O.U.A.). In cadrul u- 
nei ceremonii, care a avut loc 
la Port Louis (Insula Mauritius), 
unde se desfășoară lucrările 
conferinței Consiliului ministe
rial al O.U.A., Mathew Sevina, 
reprezentantul personal al pre
ședintelui Republicii Seychelles. 
James Mancham. și-a exprimat 
bucuria că. incă din prima zi 
a existenței sale ca stat inde
pendent. țara sa a devenit mem
bru al organizației africane.

socialiste ce dezvoltare 
celei capitaliste prin 
desfășurate pe plan 
politic, social-cultural 
logic.

Secretarul general al O.N.U. 
Kurt Waldheim, a transmis 
o telegramă președintelui Re
publica Seychelles. James R 
Maneham. cu ocazia procla
mării independenței fostei 
colonii britanice. In telegra
mă se subliniază că acest 
moment istoric pentru po
porul din arhipelag repre
zintă un important jalon că
tre realizarea unuia 
principalele scopuri 
OJt.U, — dobindirea 
pendenței popoarelor 
fostele domenii coloniale.

din 
ale 

ir.de-
din

încheierea
la

Conferinței economice

economică
Sar. Juax

la nivel 
(Porto

Cocfermla 
înalt de La 
Ricoj s-a încheiat, luni după- 
armază. prin adoptarea unei de- 
dara*ii comune consacrată mă
surilor și inițiativelor de prin
cipiu ce trebuie întreprinse pe 
planul combaterii inflației, al 
înfruntării unor probleme eco
nomice și al raporturilor cu ță
rile in curs de dezvoltare.

După cum s-a mai anunțat, la 
conferință — inițiată de pre
ședintele Gerald Ford — au 
participat, de asemenea : 
ședințele francez. Valery 
card d'Estaing. cancelarul 
german. Helmut Schmidt, 
mierul britanic. James Calla
ghan. premierul canadian. 
Pierre Elliott-Trudeau. premie
rul japonez. Takeo Miki. și pre
mierul italian. Aldo Moro.

Documentul adoptat precizea
ză că pamcipanții la conferin
ță ..au stabilit drept obiectiv a- 
sigurarea trecerii spre o dezvol
tare susținută, reducind. in ace
lași timp, nivelul ridicat al șo
majului și fără să pună în pe
ricol lupta împotriva inflației. 
Aceasta implică o creștere a in-

pre- 
Gis- 

vest-
pre-

din Porto Rico
vestițiilor productive, o mai 
bună echilibrare a finanțelor 
publice și o mai mare discipli
nă in sectoarele financiare și 
monetare".

In domeniul schimburilor co
merciale. declarația comună 
stipulează că trebuie evitată 
orice recurgere la protecționis- 
mul comercial, condiție sub’i- 
niată ca fiind „esențială și ur
gentă". dublată de eliminarea 
măsurilor restrictive din 
sector.

In sfîrșit. comunicatul 
reafirmă hotărirea țărilor 
cipante de a continua dialogul 
cu țările in curs de dezvoltare, 
subliniind, în același timp, ne
cesitatea unei strinse colabo
rări și unei mai mari coordo
nări intre țările occidentale. E- 
forturile țărilor bogate nu tre
buie considerate decit elemente 
complementare ale politicilor de 
dezvoltare economică duse de 
țările in curs de dezvoltare — 
subliniază comunicatul — rele- 
vind că „trebuie restabilite re
lații echitabile și productive în
tre toate popoarele".

acest

final 
parti-

Apiicind cu consecvență în 
politica externă liniile directoare 
stabilite de Congresul al XI-Iea 
al partidului, țara noastră des
fășoară o amplă și bogată acti
vitate internațională, manifes- 
tindu-se ca un factor dinamic și 
constructiv, cu dorința sinceră 
de a contribui la intărirea prie
teniei și colaborării cu toate 
popoarele, pentru asigurarea 
unui climat de pace și securita
te, avind ca obiectiv făurirea 
unei lumi mai bune și mai drep
te, care să ofere tuturor națiu
nilor garanția dezvoltării lor li
bere, armonioase.

înscriindu-se in sfera unor 
asemenea preocupări statornice, 
recentul dialog româno-sirian, 
prilejuit de vizita in țara noas
tră, la invitația secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, a 
secretarului general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez Al-Assad, a soției 
sale Anisse Al-Assad, prin re
zultatele rodnice ale convorbiri
lor, prin atmosfera de sinceră 
prietenie, cordialitate, stimă și 
înțelegere reciprocă care l-a ca
racterizat, a îmbogățit tradițio
nalele raporturi dintre partidele, 
statele și popoarele noastre, 
deschizind largi posibilități pen
tru intărirea conlucrării multi
laterale reciproce, a 
in viața internațională 
norme și principii ale 
internațional.

Președinții României 
și-au exprimat satisfacția față 
de dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și cooperare dintre țările 
noastre, fapt care corespunde în 
cel mai inalt grad intereselor 
naționale ale celor două țări și 
popoare, cauzei păcii și cooperă
rii internaționale. In cursul 
convorbirilor a fost relevată 
realizarea cu succes a înțelege
rilor bilaterale convenite ante
rior, subliniindu-se importanța 
Declarației solemne comune, 
semnată de cei doi președinți in 
toamna anului 1974. In ceea ce 
privește legăturile economice, 
s-a constatat cu bucurie conti
nua creștere a schimburilor co
merciale, înfăptuirea unor pro
grame de cooperare in domeniul 
industriei, agriculturii. A fost

afirmării 
a noilor 

dreptului

și Siriei

exprimată satisfacția pentru 
evoluția ascendentă a relațiilor 
și in alte domenii, cum ar fi cel 
al culturii, tehnicii, învățămîn- 
tului, științei și informațiilor. In 
vederea ridicării Ia noi cote a 
colaborării bilaterale, s-a con
venit ca organele competente 
din țările noastre să colaboreze 
strins atit pentru înfăptuirea 
obiectivelor prevăzute a fi exe
cutate in comun, cit și pentru 
depistarea unor noi căi și mo
dalități de colaborare în diverse 
domenii. Mărturie elocventă a 
dorinței României și Siriei de a 
intensifica prietenia și colabo
rarea bilaterală stă semnarea 
unor noi documente româno-si- 
riene cum sint acordurile pen
tru cooperarea tehnico-științifi- 
că și colaborarea în domeniul 
telecomunicațiilor, convenția sa- 
nitar-veterinară etc.

Procedindu-se la trecerea în 
revistă a principalelor probleme 
internaționale actuale, au fost 
relevate uriașele mutații care au 
loc in lumea contemporană in 
direcția așezării ferme la baza 
relațiilor dintre state a princi
piilor egalității, respectării inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile 
interne, renunțării la forță și 
amenințarea cu forța, avantaju
lui reciproc, dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-și 
hotărî liber destinul potrivit as
pirațiilor și intereselor sale, de 
a fi stăpin deplin pe resursele 
naturale, de a trăi în pace și 
securitate, la adăpost de imix
tiuni și agresiuni. In contextul 
mai larg al preocupărilor pe 
care le manifestă zeci și zeci de 
state in direcția instaurării unei 
noi ordini economice și politice 
în lume, convorbirile româno- 
siriene au relevat necesitatea 
lichidării urgente a subdezvol
tării, a împărțirii lumii in țări 
sărace și bogate. O atenție deo
sebită a fost acordată proble
melor din Orientul Mijlociu, 
unde continuă să se mențină o 
situație încordată, generatoare 
de conflicte, cu largi implicații 
pe plan zonal, care amenință 
pacea și securitatea internațio
nală. Președinții României și 
Siriei au subliniat imperativul 
intensificării eforturilor pentru 
reglementarea politică a proble
melor confiictuale din Orientul 
Mijlociu pe baza rezoluțiilor

—
pertinente ale O.N.U., prin re
tragerea Israelului din toate te
ritoriile arabe ocupate în 1967 și 
recunoașterea drepturilor națio
nale ale poporului arab palesii- 
nean, inclusiv dreptul său 
imprescriptibil de a-și constitui 
un stat propriu, independent. 
Așa cum rezultă și din Comu
nicatul comun, cei doi pre
ședinți și-au exprimat îngrijo
rarea față de situația gravă 
existentă in Liban, pronunțin- 
du-se pentru încetarea cit mai 
grabnică a luptelor din această 
țară, pentru soluționarea con
flictului pe calea tratativelor și 
au subliniat necesitatea asigură
rii integrității. unității și su
veranității Libanului, a depune
rii unor eforturi susținute care 
să asigure dezvoltarea economi- 
co-socială democratică inde
pendentă a acestui stat. Dialogul 
la nivel inalt a subliniat însem
nătatea instaurării unui climat 
de securitate și cooperare in Eu
ropa. cei doi șefi de stat s-au 
pronunțat, de asemenea, pentru 
transformarea regiunii Balcani
lor intr-o zonă dc bună vecină
tate, cooperare și pace, lipsită dc 
arme nucleare. A fost afirmată 
preocuparea României și Siriei 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și, in primul rind, a 
dezarmării nucleare, pentru tre
cerea la măsuri 
stopare a cursei
pentru desființarea bazelor mi
litare de pe teritoriile altor 
state. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez 
Al-Assad s-au pronunțat pentru 
întărirea rolului O.N.U. în viața 
internațională, astfel ca această 
organizație să devină un larg 
forum internațional de dezbate
re și soluționare a marilor pro
bleme care confruntă contem
poraneitatea.

Rezultatele fructuoase 
noului contact la nivel 
româno-sirian au fost primite cu 
satisfacție deosebită de poporul 
nostru, dc tineretul român, care 
își reafirmă, încă o dată, cu a- 
cest prilej, deplina adeziune 
față de politica externă a Româ
niei socialiste, față de activita
tea neobosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pusă în slujba 
păcii, securității și colaborării 
internaționale.

concrete de 
înarmărilor,

IOAN TIMOFTE
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• CONSILIUL DE 
RITATE AL O.N.U. s-a 
marți, la ora 15,17 GMT, 
a-și continua dezbaterile
erate analizării recomandării 
Comitetului Adunării Generale 
privind evacuarea către

SECU- 
reunit 
pentru 
consa-

Israel, pină Ia 1 iunie 1977, a 
tuturor teritoriilor arabe ocupa
te in războiul din 1967.

Lichidarea crizei alimentare
cerință a instaurării unei noi

ordini economice în lume
liminarea lipsei de alimente.

E
creșterea pradocțiri agrieale 
eu precădere in acele regi
uni ale lumii unde ea este 
insuficientă, asigurarea hra
nei pentru tnț» oamenii care 

populează planeta noastră reprezintă 
imperative urgente ee se cer infăptnite 
in interesul tuturor națiunilor. Cum echi
librul alimentar mondial rămine ineă pre
car, soluționarea problemei alimentației 
constituie unul dintre obiectivele princi
pale ale edificării unei noi ordini econo
mice și politice internaționale. Foametea 
și subnutriția sint simboluri ale subdez
voltării, ale mizeriei și sărăciei ce iși fac 
simțite prezența cu consecințele lor ne
faste in unele zone ale globului. Depă
șirea subdezvoltării se înscrie ca un de
ziderat al dezvoltării, atit la scară națio
nală. cit și internațională, înfăptuirea ei 
insemnind asigurarea unor posibilități cit 
mai largi țărilor in curs de dezvoltare 
pentru a-și extinde terenurile arabile 
prin irigare, mecanizare și chimizare, prin 
folosirea celor mai Înaintate cuceriri ale 
științei și tehnicii printr-o largă coope
rare internațională.

460 milioane de oameni suferă de sub
nutriție, dintre care jumătate o reprezintă 
copiii sub cinci ani. și circa 10 ••• de fi
ințe mor în fiecare zi de foame. In multe 
din țările in curs de dezvoltare din Asia. 
Africa și America Latină, copiii sub șase 
ani constituie jumătate din decese. Po
trivit unui raport ai UNICEF din 1975. in 
Nigeria 180 din 1 000 de copii mor inainte 
de a implini un an ; in India și Pakistan 
numărul este de 130. in Peru de 110. Mor
talitatea infantilă s-a cifrat la 1333 ia 
1 000 de sugari in Haiti — cea mai ridi
cată cotă de pe continentul latino-ameri- 
can, după cum relatează 
statistică din această țară. Mii de copii 
mor inainte de a atinge virsta școlară și 
alții in timpul primilor ani de școală. 
Aceste cifre sint deosebit de ingrijoră- 
toare cind sint comparate cu cifrele fur
nizate de țările dezvoltate : de exemplu, 
doar 11 dintr-o mie nou născuți mor în 
Suedia.

In ultimii patru ani. situația alimenta
ră mondială nu s-a schimbat, ea rămine 
alarmantă — scrie .IE MONDE". In ciu
da unor recolte bune in 1975, rezervele 
de griu ale planetei reprezintă doar 30 
de zile de consum, in timp ce marja de 
securitate minimă este de 45 de zile. Un 
kilogram de griu cu o valoare de 4 000 
calorii poate hrăni doi oameni pe zi, 10

Institutul de

milioane de tone de griu reprezintă ne
cesitățile de hrană anuală pentru 60 mi
lioane de oameni, cantitate de care au 
dus lipsă anul trecut India și Bangladesh. 
! milioane tone de îngrășăminte care 
permis anul trecut creșterea recoltei 
2* milioane tone lipsesc in acest an, 
timp ce 3 milioane tone fertilizanți

# 10000 de oameni mor 
în fiecare zi de foame • In 
ultimii patru ani situația ali
mentară mondială nu s-a 
schimbat, ea rămine alarman
tă # Lipsa de alimente și 
subnutriția 

subdezvoltării

REUNIUNEA CONSILIULUI 
NAȚIUNII DIN URUGUAY

Consiliul Națiunii din Uruguay 
s-a reunit, imediat după con
stituirea sa oficială, intr-o se
siune extraordinară. Cu acest 
prilej, au fost desemnați secre
tarii noului organism și membrii 
Comisiei administrative însărci
nate cu redactarea re-guinmen 
tului. de funcționare a Consiliu
lui.

Președintele Consiliului Națiu
nii, Aparicio Mendez, a eviden
țiat în discursul său că noul 
organism" creat urmează să ela
boreze măsurile și modalitățile 
de revenire a țării la o viață 
politică parlamentară, el avînd, 
între altele, atribuții politice, 
electorale și parlamentare.

• INTR-UN INTERVIU publi
cat luni la Nicosia, președintele 
Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios, a declarat că ciprioții 
greci vor participa la convorbi
rile intercomunitare. dacă secre
tarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, va stabili un termen 
pentru reluarea lor.

Agenția France Presse notea
ză că această luare de poziție 
intervine in momentul în care

simboluri ale

fost folosiți pentru cultivarea ierbii in ci
mitire. in grădinile particulare și pe te
renurile de golf din țările industrializate...

Omenirea dispune de resursele nece
sare pentru a-și satisface pe deplin ne
cesitățile. Nu lipsesc mijloacele și teh
nologia necesare eradicării foametei din 
viața popoarelor. Potrivit calculelor, te
renurile ce pot fi cultivate în prezent sînt 
in măsură să asigure hrana unei popu
lații cu mult mai numeroase, de circa 
16—12 miliarde de oameni. Pentru ca 
foametea și subnutriția să fie eliminate 
din viața planetei trebuie însă depuse e- 
forturi susținute în viitorii 10 ani, mai 
ales in direcția lichidării cauzelor adinei 
care au făcut posibilă perpetuarea foame
tei pe Pămint. îndelungata dominație co
lonială și menținerea vechilor relații de 
inegalitate in lume sînt responsabile 
pentru răminerea in urmă a unor țări, 
pentru înapoierea forțelor de producție și 
a slabei productivități a muncii, pentru 
distribuția inegală a producției agricole 
și lipsa mijloacelor materiale și financi
are in aceste țări. Cu 20 de luni în urmă. 
Conferința alimentației de la Roma pu
nea in lumină amenințările foametei la 
adresa a trei sferturi din omenire, dezbă- 
tea problema „redistribuirii" alimentare 
și cerea eforturi conjugate pentru relan

sarea producției alimentare (care nece
sită fonduri de 5 miliarde de dolari anual, 
cel puțin pină în 1980, dar pentru care 
doar 1,5 miliarde dolari sînt afectați in 
prezent).

Pe linia rezolvării problemelor alimen
tației în lume, ca o contribuție efectivă 
la instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale, se înscriu și preocupări 
mai recente pe plan mondial pentru asi
gurarea unui echilibru alimentar in lume. 
Crearea, recent, a Feudului Internațional 
de Dezvoltare Agricolă (F.I.D.A.), stabilit 
exclusiv pentru dezvoltarea agricolă a 
țărilor în curs de dezvoltare, precum și 
acordarea acestor țări a unei sume totale 
de credite de 930 milioane de dolari, ca o 
contribuție din partea statelor membre 
ale Organizației țărilor exportatoare de 
petrol și a statelor occidentale industria
lizate, reprezintă, in concepția țărilor în 
curs de dezvoltare, membre ale „Grupu
lui celor 77", printre care și România, una 
dintre cele mai importante acțiuni în ve
derea asigurării hranei pentru întreaga 
populație a planetei. Intr-o lume în care 
mai persistă mari disparități economice 
și sociale, foametea și subnutriția ca sim
boluri ale subdezvoltării, nu pot fi lichi
date decit prin intensificarea eforturilor, 
atit naționale, cit și pe plan internațional 
pentru atenuarea și lichidarea decalajelor 
economice dintre statele industrializate și 
țările !n curs de dezvoltare, depășirea 
subdei.. oltării, a răminerii in urmă a unor 
țări față de altele, a împărțirii lumii în 
țări bogate și sărace, prin asigurarea ac
cesului general și echitabil la cuceririle 
științei și tehnicii, la sursele de materii 
prime — cu alte cuvinte, prin crearea 
unei noi ordini economice și politice in
ternaționale.

DOINA TOPOR
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reprezentantul special al secre
tarului general al O.N.U. in 
Cipru, Perez de Cuellar, depune 
eforturi pentru a determina păr
țile interesate 
rile întrerupte 
a acestui an.

să reia 
in luna

negocie- 
februarie

13,30; 15.45; 18; 20); Modern (orele 
9; 11; 13.15; 15,45; 18; 20).

CU MlINILE CURATE: Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

CONVERSAȚIA: Eforie (orele
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21); Gră
dina Capitol (ora 20.15).

PATIMA: Doina (orele 13,15;
15,30; 17,45; 20 — program de de
sene animate pentru copii — ore
le 9.30; 11,45)

PRIMA PAGINA: Buzeștl (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15).

MUȘCHETARUL ROMAN: Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30: 
15.45: 18: 20.15)

O ZI DE NEUITAT; Bucegl 
(orele 16; 18,15); Drumul Sării

(orele 15,30; 18; 20,15); Grădina 
Bucegl (ora 20,30).

CULISE: Unirea (orele 16; 18,15; 
20,30); Grădina Unirea (ora 20,30).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII: 
Arta (orele 13; 16,15; 19.30); Lira 
(orele 12.30: 16; 19.15).

MERE ROȘII: Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL: Giulești (orele
15,30; 17,45; 20); Progresul (orele 
15.30; 17,45; 20).

CEL ALB. CEL GALBEN, CEL 
NEGRU: Cotrocenl (orele 10;
12.30; 15; 17,30; 20).

DINCOLO DE POD: Crîngașl 
(ora 17).

CERCUL MAGIC: Pacea (orele 
15.45; 18; 20,15).

MARILE SPERANȚE: Miorița 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20);
Flamura (orele 11,15; 15; 17,30; 
20)

INVINCIBILUL LUKE: Flamura 
(ora 9).

AM AVUT 32 DE NUME: Ra
hova (orele 16: 18; 20).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15)

DOCTOR JUDYM: Moșilor (o- 
rele 15,30; 18); Grădina Moșilor 
(ora 20.30).

ZORRO: Popular (orele 15.30;
19).

FRAȚI DE CRUCE: Munca (ore
le 15.45: 18: 20).

DACII: Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL*; 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20).

CURSA GREA: Flacăra (orele 
15,30; 18; 20).

Teatrul Național (Sala Mare): 
PERIPEȚIILE BRAVULUI SOL
DAT SVEJK — ora 19.30; (Sala 
Mică) : ÎMBLÎNZIREA SCORPIEI

PENTRU
it

ALGER: VOT 
NOUA „CARTA NAȚIONALA
Rezultatele oficiale definitive 

ale referendumului asupra 
„Cartei naționale — lege 
care călăuzește acțiunile re
voluției algeriene pe calea 
edificării socialiste a țării — 
arată că 98,50 la sută din alegă
tori au votat in favoarea 
documentului, „reafirmind ast
fel, într-un mod magistral, 
după cum .subliniază ziarul „El 
Moudjahid", atașamentul lor la 
socialism", obiectiv fundamental 
proclamat de Cartă.

MASIV

„COSMOS-835" 
Șl „COSMOS-836”

In Uniunea Sovietică au fost 
lansați marți sateliții artificiali 
ai Pămintului „Cosmos — 835“ 
.și „Cosmos — 836“, avind 
bord aparatură științifică dești-90 
nată continuării cercetărilor spa
țiului cosmic.

Aparatura instalată la bordul 
celor două nave funcționează 
normal.

• VEHICUL SUBMARIN PENTRU O PERSOANA. Firma bri
tanică „Belldeck Limited" a pus la punct un vehicul submarin, 
denumit „Aquabatic", care poate transporta un scufundător 
autonom împreună cu echipamentul său pe fundul mării. Vehi
culul este propulsat de un motor electric alimentat de 2 sau 4 
acumulatori care îi conferă o autonomie de 2,5 ore • PREMIERA 
ÎN S.U.A. Pentru prima dată în istoria aviației americane, 
Școala de ofițeri din Colorado, pe frontispiciul căreia stă scris 
„Aduceți-mi bărbați", și-a deschis porțile pentru tinere. Cele 158 
de eleve admise vor avea dreptul să-și aleagă coafura preferată 
din patru tipuri, dar vor fi totuși obligate să poarte părul scurt. 
Majoritatea lor se vor specializa in ordinatoare și tehnică. Și 
celelalte școli, de marină și infanterie vor primi eleve in săptă- 
minile următoare • EXTRATERESTRII TREBUIE SĂ FIE NE
MURITORI — opinează directorul Centrului național de astrono
mie și ionosferă al Universității Corneli, in publicația „Technology 
Review" a Institutului de tehnologie din Massachusetts. El se 
bazează pe Ipoteza „reincarnării persoanelor bătrîne în corpuri 
tinere acompaniată de un proces de transferare a amintirilor^ 
creierului vechi în cel nou". Agenția France Presse comentează- 
că, in mod curios, profesorul respectiv nu întrevede posibilitatea 
ca „nemuritorii" să fie tentați să comunice cu simplii muritori ! 
• MOZAICURI ROMANE LA SIRACUZA. Admirabile mozaicuri 
romane datînd diți secolul al patrulea al erei noastre au fost 
descoperite pe două șantiere arheologice aproape de Siracuza, in 
Sieilia. Unul dintre mozaicuri înfățișează scene de vinătoare 
succesive în jurul unei mari figuri centrale feminine simboll- 
zînd, după toate probabilitățile, Cartagena sau Africa. Alt mo
zaic, foarte expresiv îl înfățișează pe Priam cerîndu-i lui Achile 
cadavrul Iul Hector. Calitatea și stilul lor le recomandă ca fiind 
superioare tuturor pperelor antice de același gen descoperite pe 
teritoriul .Siclliei • PLOILE TORENȚIALE care au căzut în ul
timele zile asupra unor regiuni din India au provocat mari 

inundații. Fluviul Brahmaputra și afluenții săi au ieșit din albie 
inundînd întinse suprafețe de teren din nordul statului Assan. 
Peste 700 000 de persoane au fost evacuate din zonele afectate ; 
s-au înregistrat șl victime omenești ; au fost compromise recol
tele agricole de pe Întinse suprafețe de teren, pagubele fiind 
apreciate la peste 8 milioane dolari.

♦

— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra* (Schitu Măgureanu): 
FERMA — ora 19,30; Teatrul 
„C. I. Nottara* (Sala Studio) : CA
RAMBOL — ora 20 — premieră; 
Teatrul „Țăndărică* (Sala Aca
demia) : DE CE A FURAT ZMEUL 
MINGEA? — ora 10; Ansamblul 
..Rapsodia Română*: FRUMOASA 
EȘTI MÎNDRA ȚARA — ora 18,30.

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Grădinile 
orașului în ’76. 10,20 Teatru
scurt : „Scrisori apocrife". 11,25 
Muzică populară. 11,40 Sentimen
tul de patrie. Versuri în lectura 
autorilor. 12,00 Telex. 12,05 închi

derea programului. 15,00 Tenis de 
cîmp : Turneul internațional de la 
Wimbledon (transmisiune direc
tă). Comentează Radu Voia, re
dactor la ziarul Sportul. 18,55 Țara 
mea, mindră grădină. Cintece și 
jocuri populare. 19.20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20.00 Finala „Cu
pei României" la fotbal : steaua- 
C.S.U. Galați (repriza a Il-a). 20.45 
Telecinemateca. Ciclul „Mari re
gizori" — William Wyler. Film 
artistic : „Katherine". 22.30 24
de ore. 22,45 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76 — emisiune pen
tru tineret. 20.20 Din nou despre 
preferințele dv. muzicale. 21.05 
Telerama. Ringul de box și fil
mul pe 16 mm. 21.35 Roman foi
leton : Forsyte Saga. Episodul 25 
— „Portretul Fleurei". 22,30 în
chiderea programului.
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