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Stimați tovarăși,Consfătuirea partidelor comunis' ' a fost convocată în scopul unui l?rg schimb de păreri asupra problemelor actuale ale luptei împotriva imperialismului, asupra sarcinilor ce revin partidelor noastre în realizarea unității de acțiune a mișcării comuniste și muncitorești, a întregului front antiimperialist pentru înfăptuirea idealurilor de progres social ale tuturor popoarelor, pentru preîntâmpinarea unui nou război mondial. Acestea sînt probleme de însemnătate fundamentală pentru viața internațională contemporană, pentru destinul omenirii, pentru dezvoltarea revoluționară a societății.Condițiile în care se ține consfătuirea au — atît în ceea ce privește viața internațională, cît și relațiile dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste — un caracter deosebit. Avem în vedere complexitatea evenimentelor care auyloc pe arena mondială, rolul ce iț-ăvijie partidelor comuniste în viața actuală a lumii. Ne referim totodată Ia faptul că la această întâlnire nu participă reprezentanții partidelor din 5 țări socialiste, precum și dintr-o serie de state capitaliste, că în mișcarea noastră există deosebiri de păreri, divergențe, elemente de încordare care afectează relațiile de colaborare dintre țări socialiste, dintre partide comuniste.După cum se știe, încă la lansarea ideii organizării consfătuirii, Partidul Comunist Român a arătat că nu sînt întrunite condițiile cele mai favorabile pentru ținerea ei. Astăzi putem spune că, din păcate, viața a confirmat justețea celor arătate de partidul nostru.Partidul Comunist Român a hotărît să participe la consfătuire animat de dorința de a-și aduce contribuția activă Ia buna desfășurare a lucrărilor, astfel încît aceasta să cr/eze premise pentru depășirea dificultăților existente în mișcarea comunistă și muncitorească, pentru normalizarea relațiilor dintre toate partidele frățești pe baza principiilor marxism-leni- nismului și internaționalismului proletar, pentru întărirea coeziunii forțelor antiimperialiste. Noi am pornit de la dorința ca, în ciuda divergențelor existente, bazîndu-ne pe ceea ce ne unește, pe ceea ce este comun și fundamental în lupta noastră, să acționăm astfel încît consfătuirea să slujească unității zecilor de milioane de comuniști din întreaga lume, a giganticelor forțe sociale care se ridică împotriva imperialismului, pentru victoria idealurilor revoluționare, de pace și prosperitate ale popoarelor.Desfășurarea lucrărilor pregătitoare a dus la învingerea unei serii de greutăți, ceea ce a creat condiții pentru participarea unui mare număr de partide la această consfătuire. Am apreciat începutul bun al desfășurării consfătuirii. Dar, așa cum am subliniat în intervenția cu privire la mersul lucrărilor, începînd din ziua a doua, prin atacurile împotriva unui partid care nu participă la consfătuire s-a imprimat un curs ce afectează desfășurarea normală a lucrărilor, pune în primejdie realizarea obiectivelor consfătuirii — de întărire a unității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste în lupta împotriva imperialismului, pentru apărarea păcii.Delegația Partidului Comunist Român a analizat cu toată seriozitatea situația creată în urma atacurilor împotriva Partidului Comunist Chinez și a informat Comitetul Central despre aceasta. Ma- nifestîndu-și îngrijorarea față de evoluția lucrărilor consfătuirii și față de pericolul agravării încordării relațiilor între partidele comuniste și muncitorești, conduce

rea partidului nostru a hotărît să luăm parte în continuare Ia consfătuire, pentru a ne expune poziția în problemele abordate, pentru a face tot ceea ce este posibil ca această consfătuire, documentele ce se vor adopta, să corespundă o- biectivului stabilit— sarcinile luptei împotriva imperialismului și unitatea de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste — și în același timp să nu ducă la agravarea divergențelor, ci, dimpotrivă, să contribuie la găsirea căilor spre unitatea întregii noastre mișcări, pe baza principiilor marxism-le- ninismului și internaționalismului proletar.
Stimați tovarăși,Partidul nostru consideră că pentru înțelegerea justă a situației internaționale este necesar să se facă o analiză temeinică, realistă, multilaterală a a- cesteia, în lumina concepției noastre marxist - leniniste. Numai astfel se poate ajunge la concluzii politice științific fundamentate, care să ajute forțele antiimperialiste în lupta lor.Caracteristica fundamentală a lumii contemporane este aceea că forțele revoluționare, progresiste se află în ascensiune, că influența lor în viața politică mondială sporește continuu, că acestea — și nu imperialismul — determină într-o măsură tot mai mare cursul evenimentelor.Viața internațională arată că cercurile imperialiste, și în primul rînd imperialismul american, continuă să se opună cu înverșunare dezvoltării progresiste a omenirii ; în eforturile lor de a-și menține și consolida pozițiile de dominație, ele nu se dau în lături de la încălcarea suveranității și independenței altor popoare, a normelor dreptului internațional, de la a- tacuri de orice fel împotriva mișcărilor revoluționare, democratice și de eliberare națională. Imperialismul organizează agresiuni armate, cum este cea din Vietnam, întreține blocuri militare agresive, se străduiește să învenineze relațiile internaționale, provocînd conflicte și încordare în diferite zone ale lumii. Una din metodele folosite frecvent de cercurile imperialiste pentru extinderea dominației lor este promovarea neocolonialis- mului, în vederea subordonării economice a noilor state, exploatarea resurselor și bogățiilor lor naționale.Intr-un șir de țări capitaliste, cercurile cele mai reacționare dezlănțuie ofensiva împotriva libertăților și drepturilor democratice ale maselor, supun unui regim de teroare și prigoană partidele comuniste și alte organizații democratice, arestează și persecută elementele progresiste ale națiunii, o serie de militanți pe tărîm social; cu sprijinul marilor puteri imperialiste sînt instaurate în unele țări regimuri ultrareacționare, sînt promovate în viața socială forțele cele mai retrograde dispuse să trădeze 

interesele naționale ale popoarelor, să deschidă drum dominației imperialiste.Nu putem trece, de asemenea, cu vederea activitatea reacțiunii din unele țări europene occiden

tale, în special a cercurilor militariste revanșarde din Republica Federală a Germaniei care, nesocotind învățămintele istoriei, vor să continue vechea politică mili- taristă a imperialismului german ce a adus atîtea prejudicii poporului german și întregii lumi.împotriva politicii promovate de cercurile reacționare se ridică însă, cu hotărîre, uriașe forțe revoluționare, progresiste care provoacă imperialismului lovituri puternice și eșecuri usturătoare.Este grăitoare, în această privință, înfrîngerea suferită de Statele Unite ale Americii în războiul din Vietnam, în ciuda uriașei concentrări de forțe armate și de tehnică militară aruncate în luptă.Aceasta demonstrează încă o dată că în zilele noastre politica forței este sortită eșecului, că nici o forță din lume nu poate infringe un popor hotărît să-și a- pere cu abnegație și curaj libertatea și independența națională, dreptul sacru de a-și decide singur propria soartă. Viața arată că un asemenea popor se bucură de cea mai largă solidaritate internațională, de sprijinul activ al forțelor revoluționare progresiste, al opiniei publice înaintate de pretutindeni, ceea ce contribuie la obținerea victoriei în lupta sa dreaptă, îl face de neînfrînt.Politica de dominație și dictat a imperialismului întîmpină o e- nergică ripostă din partea tuturor națiunilor amenințate. Popoarele din Asia, Africa, America Latină se ridică cu vigoare și combativitate împotriva dominației imperialiste, demonstrîndu-și voința imperioasă de a trăi în libertate, de a-și hotărî singure soarta. Tendinței marilor puteri im

perialiste de a-și extinde dominația, de a împărți din nou lumea în zone de influență, popoarele îi opun hotărîrea fermă de a-și apăra independența, de a folosi în mod suveran, după propria lor voință, avuțiile materiale, întregul potențial național, de a dezvolta relații economice și politice între toate statele, pe baza deplinei egalități în drepturi și a avantajului reciproc.Este demn de remarcat că în întreaga lume capitalistă se conturează un larg și puternic curent împotriva tendințelor hegemonis- te ale imperialismului american; aceasta își găsește expresie în marile mișcări ale maselor populare, avînd în frunte clasa muncitoare, se reflectă și în resentimentele apărute chiar în u- nele cercuri guvernamentale din țările aliate ale Statelor Unite față de politica acestora, în distanțarea unor state capitaliste de o serie de aspecte ale politicii de forță, de mare putere a Statelor Unite. Sînt concludente în a- cest sens tendințele unor țări de a ieși din organismele militare ale N.A.T.O., intensificarea curentului de opinie împotriva menținerii alianței agresive nord-atlantice.Ca urmare a politicii S.U.A. de dominație, se adîncesc contradicțiile între Statele Unite și celelalte mari state capitaliste, se intensifică lupta interimperialistă pentru instaurarea dominației neocolonia- liste, pentru acapararea de piețe de desfacere și surse de materii prime, pentru cucerirea de poziții dominante în viața economică internațională. Se adîncesc contradicțiile dintre țările capitaliste, îndeosebi între țările din Piața comună și din alte organisme.Politica de forță și dictat promovată de S.U.A., de amestec în treburile altor popoare a dus în ultimii ani la o anumită slăbire a pozițiilor politice ale Statelor Unite pe plan mondial, la izolarea și scăderea prestigiului lor în opinia publică internațională, fapt recunoscut și în Statele Unite. O expresie vie a dificultăților cărora trebuie să le facă față cercurile guvernante din S.U.A. o constituie însăși amploarea mișcărilor sociale ale forțelor democratice americane, valul acțiunilor de masă desfășurate în Statele Unite, care cuprinde pături și categorii sociale, cercuri politice din cele mai diverse, împotriva continuării războiului în Vietnam, pentru o politică de pace, intensificarea luptei oamenilor de culoare și a cercurilor progresiste împotriva regimului segregaționist, a discriminărilor rasiale.Atrage în mod deosebit atenția creșterea influenței cercurilor militare în conducerea unor state capitaliste și împletirea tot mai strînsă a intereselor acestor cercuri cu cele ale marilor monopoluri. Se poate aprecia că, în aceste state, ca rezultat al politicii excesive de înarmare și de dezvoltare a forțelor 

armate, are loc o militarizare a vieții economice, sociale și politice. Așa cum a dovedit nu o dată experiența istorică, ocuparea unor poziții precumpănitoare în viața politică și socială de către cercurile militare devine un pericol pentru progresul general al societății.Din examinarea amplului tablou al tendințelor din lumea capitalistă, rezultă că are loc un proces de continuă îngustare a cîmpului de acțiune și dominație a imperialismului, de accentuare a fenomenelor de descompunere a acestuia, ceea ce creează noi posibilități desfășurării cu succes a luptei pentru lichidarea sistemului mondial imperialist. în același timp, apare e- vident că imperialismul nu și-a schimbat caracterul agresiv, că existența sa menține în continuare primejdia unui nou război mondial. De aceea, nu trebuie subapreciat pericolul pe care îl reprezintă încă imperialismul, trebuie sporită permanent vigilența popoarelor față de acțiunile sale, trebuie asigurată unirea largă a tuturor forțelor revoluționare și progresiste pentru zădărnicirea planurilor lui agresive, pentru asigurarea păcii.Realitatea demonstrează că imperialismul nu mai este astăzi atotputernic, că el nu-și mai poate impune voința și dominația după bunul său plac, nici chiar recurgînd la forță, acțiunile agresive ale imperialismului dovedesc nu tăria, ci slăbiciunea sa, sînt expresia încercărilor sale de a stăvili șuvoiul impetuos al mișcării antiimperialiste mondiale, lupta popoarelor pentru libertate și independență națională, de a frîna procesul dezvoltării progresiste a lumii contemporane, realizarea aspirațiilor popoarelor spre o viață mal bună, spre dezvoltare de sine stătătoare.Analiza marxist-leninistă a ansamblului luptei dintre frontul antiimperialist și forțele reacțiunii relevă pregnant faptul că superioritatea se află de partea forțelor progresului și păcii. Aceasta duce la convingerea că războiul nu este iminent, că există posibilitatea certă de a împiedica imperialismul să arunce omenirea într-o nouă conflagrație mondială.Partidul nostru consideră că spre a răspunde mai bine cerințelor sînt necesare unele îmbunătățiri ale primului capitol al proiectului de document prezentat consfătuirii, pentru a se asigura o redare cît mai obiectivă a ta- | bloului proceselor mondiale, a nu | se crea nici impresia de subapreci- | ere, dar nici de supraestimare a pe- | ricolului pe care-1 reprezintă încă g imperialismul.
Tovarăși,Analiza configurației social-po- litice a lumii de azi evidențiază profundele schimbări intervenite pe plan internațional.După cum se știe, victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie a inaugurat o eră nouă în istoria omenirii, a deschis calea revoluțiilor proletare, a eliberării popoarelor de dominația imperialistă, a construirii societății fără clase — societatea comunistă. Invingînd B dificultăți extrem de mari, poporul sovietic, sub conducerea partidului comuniștilor făurit de Lenin, a reușit să rezolve sarcinile construcției economice și sociale ale noii orînduiri socialiste, în anii celui de-al doilea război mondial, U.R.S.S., ducînd pe umerii săi greul luptei împotriva Germaniei hitleriste, a adus contribuția hotărîtoare Ia înfrîngerea fascismului. la salvarea omenirii de pe- 
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ezultate prestigioase
pe graficele 

întrecerii socialiste
® Colectivele din industria chimică au realizat peste 
prevederi, în cinci luni, o producție globală în valoare 
de 430 milioane lei © Peste plan — fibre poliesterice 
pentru aproape 1 000 000 costume bărbătești, canti
tăți însemnate de îngrășăminte chimice, cauciuc sinte
tic, anvelope, polietilenă © Producția globală suplimen
tară a industriei ușoare valorează 313 milioane lei, iar 
acumulările peste plan 95 milioane Iei ® In județul 
lași au fost livrate la export, peste plan, mărfuri în 

valoare de 39 milioane lei

Din întreaga tară ne sosesc, în continuare, știri despre rezulta
tele importante dobîndite în producție de colectivele întreprinderilor 
industriale. înfăptuirea cu succes a sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate în întrecerea dintre organizațiile județene de 
partid dovedește inițiativa și entuziasmul cu care oamenii muncii 
din fabrici, uzine, mine, schele petroliere, de pe șantierele de con
strucții întîmpină Congresul al X-lea al P.C.R. și cea de-a XXV-a ani
versare a eliberării patriei.

In unitățile din industria chi
mică obiectivele propuse în între
cerea socialistă vizează valorifica
rea superioară a resurselor natu
rale ale țării, diversificarea sorti
mentelor, ridicarea nivelului lor 
calitativ și a economicității pro
ducției. Dînd viață acestor obiec
tive, în primele cinci luni ale anu
lui s-a realizat peste prevederile 
planului, pe ansamblul ministeru
lui, o producție globală industrială 
în valoare de 430 milioane lei, 
ceea ce reprezintă mai mult de 80 
la sută din angajamentul, pe în
tregul an. Planul producției marfă 
vîndută și încasată a fost îndepli
nit în proporție de 102,2 la sută. 
Au fost livrate suplimentar în a- 
ceastă perioadă 1 064 tone fibre 
poliesterice — cantitate din care se 
pot fabrica țesături tergal pentru 
aproape 1 000 000 costume bărbă
tești — 3 375 tone sodă caustică, 
2 450 tone îngrășăminte cu fosfor, 
5 537 tone îngrășăminte cu azot, 
46 400 anvelope, 639 tone cauciuc 
sintetic, 169 tone polietilenă și alte 
produse chimice. Este de menționat 
că o mare parte din sporul pro
ducției chimice s-a obținut pe sea

PARALELA 45

PE „ARTERELE7
INDUSTRIALE
ALE OLTENIEI

Unde-s tortele 7 Nu 
uit noaptea mea cu 
miracol de acum 
zece-doisprezece ani 
cind Ticlenii — o des
coperire pe atunci ! — 
m-au întâmpinat cu 
torte-fascii înalte de 
zeci de metri, arbo
rate (desigur nu pen
tru cel ce sosea pa
sager) în onoarea u- 
nui mut si straniu și 
necruțător zeu al fe
cundității care cerea 
iertfă. Să mă explic. 
Zăcămîntul petrolifei 
era tânăr. în perioada 
de punere în pro
ducție. iar capacită
țile noastre Ia acea 
vreme abia .puteau să 
capteze multele si 
marile fîntini ale 
aurului negru, țițeiul, 
cît despre aurul bleu, 
gazul de sondă, eram 
în situația — o tem- 
pora. o mores ! — să-1 
topim cu ritual si 
gust amar, să-1 chel
tuim în mari ruguri. 
Nu era o bizarerie 
asta ; era un sacri
ficiu necesar, trecător, 

o iertfă de creștere 
si progres ne altarul 
civilizației industriale. 
Feericul spectacol cu 
focuri deprima’ si en
tuziasma totodată. Mă 
mîhnea ireparabilul

reportaj de 
Pop SIMION

rău care se producea 
sub ochii mei cu 
bunăștiintă si specta
cular, dar eram atâtat 
în același timp, cu 
simțurile treze si 
ochii mult dilatați. în 
fata acelor 
fără cenușă ; 
veliste 
fond, 
focuri.
prin sublim, ridicînd 
sub cerul gorian fan
tastice cozi de co
metă smulse din con
diția lor muritoare, 
eliberate din înveli
șul clipei ce piere.

arderi’ 
o pri- 

măreată. în 
un dans de 
care incinta

ma creșterii productivității muncii, 
al cărei nivel a fost cu 2,1 la sută 
superior față de plan.

Creșterea eficienței economice a 
producției industriei chimice este 
demonstrată de faptul că numai in 
patru luni s-au realizat beneficii 
peste plan în valoare de 116,4 mi
lioane lei, fiind îndeplinit și depă
șit angajamentul anual la acest in
dicator. Cele mai importante suc
cese în întrecere le-au înregistrat 
pină acum chimiștii de la uzina de 
anvelope „Danubiana" și uzina 
„Neferal" din Capitală, Uzina de 
fibre sintetice Săvinești, Combina
tul chimic Tîrnăveni, Uzina de 
produse sodice din Ocna Mureș, 
uzina „Victoria"-Florești și altele, 

întreprinderile de materiale de 
construcție aparținînd Ministeru
lui Industriei Construcțiilor au 
realizat peste sarcinile de plan pe 
cinci luni: 344 000 mp de geam 
tras și 142 500 mp geam laminat (în 
echivalent de 2 mm), 3 217 mc ele
mente prefabricate din beton ar
mat, cărămizi și blocuri de zidărie 
reprezentând în echivalent 4,7 mi- 
(Continuare în pag. a V-a)

spre a se cheltui cu 
neepuizare săptămîni 
și luni și ani. Așa 
erau tortele acelea.

Cît vor dura astea 7 
Ce se va întîmpla 
aici 7 Cum vom stă
vili risipa de aur 
bleu ? — am întrebat 
pe bună dreptate. Cu- 
rînd-curind totul va 
fi în ordine, m-au a- 
sigurat cu vorbă 
calmă bărbații sonde
lor. spunîndu-mi să 
mă grăbesc dacă vreau 
să descriu ..jocul de 
artificii" cum numeau 
panorama ; zilele a- 
cesteia sînt numărate 
Așa s-a întâmplat. 
Rana s-a închis, tran
dafirii risipei s-au 
scuturat pentru tot
deauna ; s-a consti
tuit marele sistem 
vascular al conducte
lor de aductiune a 
gazelor, cu ajutorul 
căruia avuția albas
tră a Goriului e cap-

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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la Consfătuirea internațională 
a partidelor comuniste și muncitorești

(Urmare din pag. I)rîcolul robiei naziste. Realizînd succese de seamă în dezvoltarea rapidă a forțelor de producție și a bazei tehnico-mate- riale a socialismului, în domeniul științei, tehnicii și culturii, Uniunea Sovietică a devenit astăzi o mare putere socialistă.în primii ani ai perioadei postbelice, într-un număr de țări din Europa, precum și de pe continentul asiatic, a triumfat lupta revoluționară dusă de clasa muncitoare, de masele largi ale oamenilor muncii, sub conducerea partidelor comuniste, pentru răsturnarea exploatatorilor și construirea societății socialiste. O mare însemnătate în viața internațională a avut victoria revoluției populare chineze, crearea marelui stat socialist chinez. De asemenea, o semnificație deosebită a avut făurirea primului stat socialist de pe continentul american — Republica Cuba. Victoria revoluțiilor socialiste în aceste țări și făurirea sistemului mondial socialist, care cuprinde 14 state, a determinat adîn- cirea crizei generale a capitalismului, exercitînd o influență tot mai mare asupra dezvoltării progresiste a societății umane.Biruind nenumărate greutăți, popoarele din țările socialiste au obținut succese remarcabile în dezvoltarea forțelor de producție, a economiei naționale, în înflorirea științei și culturii, a vieții materiale și spirituale a maselor, în consolidarea noii orînduiri.în această ordine de idei, dați-mi voie să mă refer, pe scurt, la cîteva aspecte ale drumului parcurs de poporul român pe calea construcției socialiste în cei 25 de ani de la eliberarea României de sub jugul fascist. Pentru a înțelege mai bine ce a adus poporului român noua orînduire, trebuie avut în vedere că înaintea celui de-al doilea război mondial România era Una dintre țările cele mai înapoiate, economic și social, ale Europei. în anii socialismului, România s-a transformat dintr-o țară cu o industrie slab dezvoltată și o economie predominant agrară, în care mai persistau rămășițe feudale, într-o țară cu o economie dinamică, cu o industrie puternică și în plină dezvoltare pe baza tehnicii moderne, cu o agricultură socialistă. Producția industrială a fost în 1968 de peste 14 ori mai măre decît în 1938. Agricultura a cunoscut, de asemenea, o dezvoltare continuă și asigură din plin satisfacerea cerințelor de aprovizionare a populației.Ca urmare a generalizării relațiilor de producție socialiste în industrie, ca și în agricultură, în toate ramurile economiei, au fost lichidate pentru totdeauna clasele exploatatoare, s-a realizat victoria deplină a socialismului.Dezvoltarea bazei materiale a noii societăți, creșterea venitului național au asigurat sporirea continuă a nivelului de trai al clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, al tuturor celor ce muncesc din țara noastră.Un succes de seamă îl constituie înlăturarea vechii moșteniri din domeniul învățămîntului, lichidarea definitivă a analfabetismului, ridicarea gradului de instrucțiune a întregului popor, ca- re-și găsește expresie în dezvoltarea puternică a învățămîntului gratuit, obligatoriu, cu o durată de 10 ani. Puternica dezvoltare pe care o cunosc știința și cultura, înflorirea artei joacă un rol din ce în ce mai important în dezvoltarea orînduirii socialiste, în educarea poporului și afirmarea ideologiei marxist-leniniste, în ridicarea nivelului de conștiință socialistă al membrilor societății noastre.Programul elaborat de Congresul al IX-lea privind dezvoltarea economică-socială a României pînă în 1970 se realizează cu succes, avînd perspective certe de depășire a obiectivelor stabilite. în momentul de față, întregul partid și popor dezbat Directivele pentru planul de dezvoltare a țării în perioada 1971—1975, a cărui reali- I zare va asigura ridicarea Româ- | niei la un nivel apropiat de al | țărilor avansate din punct de ve- 1 dere economic și cultural. După ! dezbaterea publică, aceste documente vor fi supuse aprobării Congresului al X-lea al partidului, care va avea loc la începutul ' lunii august." Toate rezultatele obținute de România pe drumul făuririi noii orînduiri sociale se datorase muncii entuziaste a clasei muncitoare, ' care își îndeplinește în cele mai ■ buna condiții rolul de clasă con

duiri o constituie asigurarea rolului conducător în societate al clasei muncitoare, aliată cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu celelalte mase muncitoare, conducerea luptei întregului popor de către partidul comunist, mobilizarea susținută de către fiecare țară a propriilor resurse materiale și umane, rezolvarea în mod creator a problemelor dezvoltării bazei tehnice-materiale și perfecționării noilor relații de producție, a democrației socialiste, a întregii organizări sociale. înfăptuirea cu succes a sarcinilor fundamentale ale construcției socialiste reprezintă aportul esențial al fiecărei țări la întărirea sistemului socialist mondial, la cauza socialismului și păcii.Totodată, un factor important al progresului continuu al țărilor socialiste este dezvoltarea colaborării și cooperării lor multilaterale, între factorii interni și externi ai edificării noii orînduiri, între eforturile fiecărui popor pentru creșterea continuă a potențialului economic al țării sale și colaborarea liberă și suverană a țărilor socialiste există o legătură strînsă, dialectică ; aceasta exprimă unitatea dintre interesele naționale și cele internaționale ale țărilor socialiste.Viața demonstrează că socialismul a devenit, atît în fiecare țară, cît și pe plan mondial, o forță invincibilă.Desigur, nu putem uita nici un moment că în lume mai există țări imperialiste care fac totul pentru a împiedica dezvoltarea socialismului, că ele folosesc toate mijloacele, inclusiv mijloacele de propagandă și informare, împotriva ideilor marxism-leninismului, împotriva orînduirii socialiste ; dar între dorințele cercurilor reacționare imperialiste și posibilitățile de realizare a acestor dorințe este o distanță ca de la cer la pămînt.Uneori se afirmă că propaganda și ideologia burgheză sînt în stare să exercite o asemenea influență asupra partidelor comuniste din țările socialiste, asupra popoarelor a- cestor țări, încît să le abată de pe drumul socialismului.Fără îndoială că în țările socialiste mai există rămășițe ale fostelor clase exploatatoare și ale ideologiei lor, mai pătrund din afară, sub diferite forme, concepții străine, retrograde. De aceea trebuie să ducem o luptă consecventă împotriva ideologiei burgheze, să dăm cea mai mare atenție educării marxist-leniniste a maselor, răspîndirii concepției noastre despre lume și societate — care s-a a- firmat cu tărie de-a lungul deceniilor, în cele mai grele condiții, ca teoria cea mai înaintată, în stare să călăuzească popoarele pe calea transformării din temelii a societății omenești. Dar este inacceptabilă și de neconceput ideea că clasa muncitoare, popoarele, partidele comuniste din țările socialiste care prin lupte îndîrjite de clasă și prin mari sacrificii au răsturnat clasele exploatatoare și dominația imperialistă străină, au cucerit puterea politică și au construit socialismul, ar putea să renunțe — din îndemnul propagandei burgheze, oricît de rafinată ar fi ea — la cuceririle lor revoluționare, la puterea lor populară, la socialism.Imperialismul n-a reușit să o- prească drumul socialismului a- tunci cînd acesta învinsese într-o singură țară sau în primii ani de după război, cînd puterea muncitorilor și țăranilor în țările socialiste nu era consolidată, cînd existau încă clase exploatatoare care mal dețineau importante poziții economice și politice. Cu atît mai mult astăzi, cînd socialismul reprezintă o realitate vie în țările noastre, cînd poporul este stăpîn pe destinele țării și are la înde- mînă toate mijloacele de apărare, cînd există un puternic sistem mondial socialist, nu este de conceput că vreo forță oarecare ar putea să întoarcă din drumul lor popoarele țărilor socialiste, să oprească mersul lor victorios înainte.Invincibilitatea orînduirii socialiste se bazează în primul rînd pe exercitarea de către clasa muncitoare a misiunii sale istorice conducătoare, pe faptul că puterea se află în mîinile celor ce muncesc, pe hotărîrea de nezdruncinat a popoarelor, în frunte cu partidele lor comuniste, de a întări și dezvolta cuceririle lor revoluționare, de a-și apăra libertatea și independența. In același- timp, a- ceasta se bazează pe solidaritatea internaționalistă a țărilor socialiste, a mișcării comuniste și a tuturor forțelor antiimperialiste în lupta împotriva oricărei agresiuni armate imperialiste.După cum au arătat și reprezentanții altor partide, între țările socialiste se manifestă de mai mulți ani divergențe serioase, au apărut

ducătoare a societății, activității țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Aceste rezultate demonstrează că partidul nostru aplică în mod creator a- devărurile generale ale marxism- leninismului la condițiile concrete din țara noastră.în același timp, trebuie să subliniez rolul important pe care îl au în obținerea acestor succese relațiile de colaborare și cooperare economică cu țările membre ale C.A.E.R. și cu toate țările socialiste — relații pentru a căror adîncire, extindere și perfecționare ne pronunțăm în mod consecvent.Desigur, tovarăși, în munca noastră am întîmpinat multe greutăți, au fost comise și greșeli, dar partidul nostru a știut să acționeze cu hotărîre pentru învingerea și depășirea lor. Este de la sine înțeles că dacă nu ar fi- fost săvîrșite asemenea erori, dacă nu s-ar fi nesocotit uneori legile obiective ale dezvoltării sociale, rezultatele obținute pe calea făuririi socialismului ar fi fost cu mult mai mari.Partidul nostru a desfășurat în ultimii ani o mtincă temeinică pentru analizarea drumului parcurs pînă acum, a dezvăluit cu curaj neajunsurile, a criticat o serie de abuzuri și ilegalități comise în decursul anilor și a luat măsuri hotărîte nu numai pentru lichidarea lor, ci și pentru a a- sigura condițiile ca asemenea fenomene negative să nu se mai poată repeta vreodată în societatea noastră. în aceasta vedem o datorie față de propriul popor și, totodată, o obligație cu caracter internaționalist, intrucît este bine cunoscut că propaganda dușmană caută să speculeze orice manifestări negative din țările socialista pentru a provoca greutăți partidelor comuniste, a prejudicia activitatea forțelor revoluționare.Partidul se preocupă de îmbunătățirea continuă a conducerii și planificării economiei naționale, de perfecționarea formelor și metodelor de conducere a întregii vieți sociale. Acordăm o mare atenție dezvoltării democrației socialiste, pornind de la faptul că orînduirea nouă, lichidînd orice oprimare, inegalitate economico-socială dintre oameni, creează condiții pentru o puternică înflorire a libertăților democratice, pentru o organizare superioară a relațiilor dintre toți membrii societății, pentru manifestarea plenară a personalității fiecăruia și afirmarea u- manismului socialist.Dacă orînduirea capitalistă a marcat, incontestabil, un progres față de orînduirea veche, feudală, și în domeniul libertăților democratice și al drepturilor cetățenești este cu atît mai evident că orînduirea socialistă este chemată să făurească o societate în care libertățile democratice să fie incomparabil superioare orînduirii capitaliste. Aceasta presupune un proces care solicită, desigur, partidelor comuniste obligația de a înainta cu hotărîre pe această cale.Esența democrației socialiste constă în aceea că poporul, devenit stăpîn pe puterea politică și pe mijloacele de producție, trebuie să participe nemijlocit la întreaga activitate de conducere a vieții economico-sociale. în acest sens, urmărim asigurarea cadrului organizatoric și crearea climatului favorabil pentru ca oamenii muncii să-și poată spune deschis cuvîn- tul asupra tuturor problemelor, să poată critica, fără nici un fel de îngrădire sau reprimare, orice neajunsuri și să-și manifeste din plin inițiativa, să facă propuneri privind îmbunătățirea întregii activități de construcție socialistă. Supu- nînd consultării și dezbaterii publice cele mai importante probleme ale politicii sale interne și externe, partidul nostru are garanția că măsurile pe care le adoptă corespund întrutotul năzuințelor vitale ale întregului popor.Faptul că din rîndurile oamenilor muncii se ridică critici la adresa unor fenomene negative sau unor greșeli săvîrșite în diferite domenii ale societății nu pune sub semnul întrebării sistemul social socialist, ci constituie o expresie" a dorinței maselor muncitoare ca asemenea fenomene să fie înlăturate, ceea ce corespunde preocupărilor partidului pentru perfecționarea formelor și metodelor sale de conducere a societății.întreaga practică a construcției socialiste și comuniste demonstrează că pîrghia hotărîtoare, condiția principală a făuririi noii orîn

elemente de încordare care afectează relațiile lor de colaborare și unitatea sistemului socialist mondial. Au dreptate reprezentanții a- celor partide care au ridicat aici problema unei analize temeinice a cauzelor acestor divergențe, pentru că numai astfel se pot găsi mijloacele pentru înlăturarea lor, pentru întărirea colaborării și unității dintre țările socialiste.După părerea noastră, trebuie să pornim de la condițiile diferite de dezvoltare istorică în care își desfășoară activitatea țările socialiste. Acestea fac să apară deosebiri în aprecierea unor fenomene, în căile de construcție practică a orînduirii socialiste. Faptul că aceste deosebiri de păreri și aprecieri se transformă însă în divergențe și duc la încordare, afectînd relațiile reciproce, se datorește îndeosebi factorilor subiectivi, neînțelegerii diversității de condiții de dezvoltare, nesocotirii normelor de relații dintre țările socialiste.Desigur, trebuie avut în vedere că relațiile dintre țările socialiste nu au un precedent în dezvoltarea anterioară a lumii, reprezintă un fenomen cu totul nou în viața internațională, o experiență unică în istoria societății omenești. In evoluția acestor relații pot apărea o serie de neajunsuri și anomalii care, după părerea noastră, au un caracter vremelnic, reme- diabil. Asemenea fenomene pot și trebuie să dispară în cursul procesului de perfecționare continuă a colaborării internaționaliste dintre popoarele care construiesc noua o- rînduire.Partidul nostru, încă cu mulți ani în urmă, a privit cu îngrijorare ascuțirea polemicii publice și a- gravarea divergențelor între partidele comuniste și muncitorești, îndeosebi între Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Comunist Chinez. Ne-am exprimat părerea că nu trebuie blamată sau condamnată politica vreunui partid comunist, nici la congresele altor partide, nici la întîlniri și reuniuni internaționale. în primăvara anului 1964, Partidul Comunist Român s-a adresat atît Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, cît și Partidului Comunist Chinez, cu apelul de a nu extinde și ascuți polemica, de a acționa pentru găsirea căilor de rezolvare a problemelor divergente. Din păcate, lucrurile s-au desfășurat astfel încît s-a ajuns la stadiul pe care-1 cunoaștem cu toții.Desigur, tovarăși, nu este locul, momentul și nu intră în ordinea de zi a consfătuirii noastre analiza cauzelor acestor stări de lucruri; noi nu aveam intenția să ne ocupăm de ele dacă nu se puneau în discuție. Delegația noastră dorește să sublinieze că Partidului Comunist Român, poporului nostru le provoacă o mare îngrijorare faptul că s-a ajuns, în relațiile dintre cele două mari țări socialiste, la conflicte și ciocniri de graniță. In același timp, noi constatăm cu satisfacție că în declarația guvernului Uniunii Sovietice se propune rezolvarea acestor probleme pe calea tratativelor, precum și faptul că, în declarația sa de răspuns, Republica Populară Chineză se pronunță pentru discuții. Noi considerăm că numai pe această cale, a discuțiilor, a tratativelor, pot și trebuie să fie rezolvate problemele de orice fel dintre țările socialiste ; orice altă cale nu poate decît să aducă prejudicii sistemului mondial socialist, mișcării noastre comuniste și influenței socialismului în lume.în această ordine de idei, partidul nostru consideră că blamările și condamnările exprimate la a- ceastă consfătuire împotriva Partidului Comunist Chinez, ca și în general condamnările la adresa oricărui alt partid, nu sînt de natură să creeze un climat favorabilpentru rezolvarea divergențelor și • litigiilor.Așa cum am mai declarat public, și cum am spus tovarășilor chinezi, noi nu sîntem de acord cu acuzațiile pe care le aduc Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, altor partide comuniste. In același timp, noi am arătat tovarășilor sovietici și tovarășilor din alte partide frățești că nu sîntem de acord nici cu acuzațiile pe care le aduc Partidului Comunist Chinez.Ascultînd unele cuvîntări la această consfătuire ne-am amintit că în istoria mișcării, comuniste au mai fost cazuri cînd unor partide comuniste și muncitorești, inclusiv din țările socialiste, li s-au adus acuzații grave, care s-au dovedit ulterior neîntemeiate. Cunoaștem cu toții consecințele extrem de grele pe care le-au avut aceste practici și metode pentru mișcarea muncitorească, pentru 

cauza socialismului. Trăgînd toate concluziile din greșelile făcute în trecut, cînd P.C.R. a luat parte la asemenea campanii, declarăm aci că sîntem ferm hotărîți să nu mai repetăm aceste greșeli, să nu mai mergem în nici un caz pe calea acuzării și condamnării altor partide comuniste și muncitorești. A- cuzațiile, blamările, etichetările și invectivele — din partea oricui ai veni ele — nu pot să ducă decît Ia ascuțirea încordării și adîncirea neînțelegerilor, nu sînt de natură să creeze condiții pentru rezolvarea problemelor divergente, pentru dezvoltarea colaborării și unității partidelor noastre. Cu atît mai mult nu pot contribui la relații normale între partide apelurile, sub orice formă, din partea oricui din afară, la înlocuirea organelor de conducere ale vreunui partid comunist sau muncitoresc.Sîntem profund convinși că singura cale de creare a condițiilor pentru normalizarea relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești este aceea a discuțiilor tovărășești, abordarea de pe pozițiile marxist-leniniste a deosebirilor de vederi și divergențelor, pornind de la interesele propriilor popoare, ale clasei muncitoare, ale mișcării comuniste internaționale și cauzei ^socialismului în lume. în acest spirit, noi considerăm că consfătuirea noastră trebuie să ducă nu la a- dîncirea divergențelor, ci să contribuie la netezirea căilor pentru a- tenuarea și lichidarea lor. Numai astfel vom răspunde năzuințelor comuniștilor din întreaga lume, ale clasei muncitoare, ale tuturor forțelor antiimperialiste.Delegația noastră este împuternicită să se adreseze din nou tuturor partidelor comuniste și muncitorești, indiferent dacă participă sau nu la consfătuire, ca, pe deasupra disensiunilor și neînțelegerilor, să facem eforturi pentru a găsi căile de unire în lupta împotriva imperialismului, pentru cauza noastră comună, cauza socialismului și comunismului. Aceasta este o cerință vitală a luptei antiimperialiste actuale, îndatorirea internaționalistă principală a momentului de față.Numai prin unitate, sistemul mondial socialist poate arunca în balanța luptei internaționale pentru pace și progres întreaga sa forță și superioritate materială, politică și morală. Pentru, aceasta este însă necesar să se vegheze la respectarea strictă de către toate țările socialiste în relațiile reciproce a principiilor marxism-leninismului, a internaționalismului socialist, independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, întrajutorării tovărășești.Aceste principii, care formează un tot unitar, dialectic, nu pot fi considerate în ' mod separat și nici nu pot fi opuse unul altuia. Desigur că orice slăbire a solidarității internaționale aduce daune cauzei fiecărei țări și cauzei noastre comune, dar în același timp, sub nici o formă, principiul internaționalismului nu poate fi invocat pentru nerespectarea celorlalte principii, pentru amestecuri de orice fel în treburile interne ale unei țări socialiste sau ale unui partid frățesc.Suveranitatea țărilor socialiste nu se opune în nici un fel internaționalismului socialist, ci, dimpotrivă, este o condiție esențială a întăririi solidarității lor, a colaborării lor libere și conștiente în lupta împotriva imperialismului, pentru victoria țelurilor noastre comune.Dezvoltînd relațiile de colaborare în toate domeniile, pe baza principiilor de mai sus, țările socialiste vor oferi lumii un model de conlucrare rodnică între popoare, între state libere și suverane. Identitatea orînduirii sociale și de stat, comunitatea intereselor și țelurilor fundamentale, ideologia comună marxist-leninistă, reprezintă premisele obiective pentru refacerea și întărirea unității țărilor socialiste, pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare frățească între ele.Deosebit de ilustrative sînt în a- cest sens rezultatele pozitive ale Consfătuirii de la Budapesta a statelor participante la Tratatul de la Varșovia, și ale recentei sesiuni de la Moscova a C.A.E.R. Ele au demonstrat că atunci cînd se pornește de la dorința găsirii unor soluții reciproc acceptabile, cînd problemele sînt abordate într-un spirit tovărășesc, de stimă reciprocă și receptivitate față de opiniile și interesele celorlalți, este posibil să se stabilească hotărîri comune, să se întărească solidaritatea dintre țările socialiste.
Tovarăși,O puternică forță a contemporaneității angajată în lupta revolu

ționară împotriva imperialismului este clasa muncitoare din țările capitaliste, în frunte cu partidele comuniste. In ciuda unor greutăți neînchipuit de mari, partidele comuniste din aceste țări își intensifică lupta pentru drepturi economice și politice ale clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, pentru libertate și democrație, pentru transformări progresiste în societate, pentru independența na- 
i țională a popoarelor.Sînt cunoscute amplele mișcări sociale desfășurate în ultimii ani de proletariat, de masele de milioane de oameni ai muncii în țările capitaliste.In multe țări capitaliste, datorită conștiinței și combativității sale revoluționare, proletariatul joacă un rol politic tot mai important, de voința și glasul său trebuind să țină seama înseși forurile conducătoare. In lupta an- tiimperialistă, proletariatul acționează tot mai unit, muncitorii, indiferent de concepțiile politice, filozofice și religioase, își întărese solidaritatea. Realizarea unității clasei muncitoare este un imperativ esențial pentru înfăptuirea măreței sale misiuni revoluționare, a rolului istoric ce-i revine în societate.în acest sens, o deosebită importanță are efortul pentru realizarea unității de acțiune cu partidele socialiste și social-democrate care, în unele țări, cuprind mase largi de oameni ai muncii. Desigur că între partidele comuniste și social-democrate există adîncl deosebiri de concepție într-o serie de probleme fundamentale ale vieții social-politice, că politica unor conducători social- democrați, care refuză să colaboreze cu partidele comuniste, împiedică înfăptuirea acțiunilor comune. Cu toate acestea, după cum arată experiența unor țări, comuniștii și socialiștii pot acționa unitar, ob- ținînd succese în satisfacerea intereselor clasei muncitoare, ale păturilor largi ale populației. De aceea este necesar să se acționeze cu perseverență pentru realizarea unei colaborări strînse între partidele comuniste și partidele socialiste și social-democrate.O profundă schimbare în viața internațională a fost determinată de procesul destrămării sistemului colonial. Mișcarea de eliberare națională a popoarelor care mai gem sub jugul robiei coloniale dă lovituri puternice ultimelor rămășițe ale acestui odios sistem de exploatare și oprimare. Această luptă care se bucură de solidaritatea, simpatia și sprijinul activ al întregii omeniri progresiste joacă un rol important în lupta antiimpe- rialistă. Ca urmare a prăbușirii sistemului colonial, în lume au apărut zeci și zeci de state noi, independente, în fața cărora stă sarcina istorică de a lichida înapoierea economică și socială moștenită de la imperialism, de a păși hotărît pe calea progresului și prosperității. Lupta noilor state independente din Asia și Africa, împotriva imperialismului și neocolo- nialismului, pentru apărarea independenței și suveranității lor naționale, pentru dreptul de a-și a- lege singure calea dezvoltării sociale, fără nici un amestec din afară, exercită o puternică influență asupra evoluției lumii Cpn- temporane.Se afirmă tot mai impetuos lupta popoarelor din țările Ameri- cii Latine pentru eliberarea de sub tutela imperialismului american, pentru dezvoltare economică și socială de sine stătătoare, pentru apărarea intereselor lor naționale vitale, pentru lărgirea relațiilor cu statele socialiste. Mișcarea forțelor revoluționare din America Latină, în frunte cu puternicele detașamente ale proletariatului, reprezintă o parte componentă deosebit de importantă a luptei antiimperialiste mondiale.După cum se știe, continuă să se adîncească decalajul economic între țările avansate și cele în curs de dezvoltare. De aceea este deosebit de important ca partidele comuniste să acționeze pentru reducerea acestui decalaj spre a se acorda acestor țări sprijinul necesar în lupta lor pentru progres economie și social.Calea sigură pentru progresul economic și social al noilor state, pentru apărarea și întărirea independenței lor. naționale este în primul rînd — așa cum arată viața —• intensificarea eforturilor proprii, mobilizarea întregului lor potențial material și uman, concentrarea și unirea tuturor forțelor progresiste ale națiunii.în multe din țările de curînd eliberate de sub jugul' imperialist are loc o puternică dezvoltare a sectorului de stat și cooperatist. 

paralel cu sectorul particular —> capitalist. Asigurarea mersului spre socialism al acestor state presupune sprijinirea multilaterală a dezvoltării sectorului de stat și cooperatist, care trebuie să devină hotărîtor în economia stâtului respectiv, întărirea forțelor politica revoluționare.Este știut că într-o serie de a- semenea țări un rol important în viața politică îl au mișcările democratice și progresiste. In unele din noile state independente, reacțiu- nea exercită o prigoană împotriva partidelor comuniste, a celorlalte forțe revoluționare. Există țări în care chiar și formațiuni democratice, patriotice, care se situează pe poziții antiimperialiste, ignorează rolul comuniștilor sau refuză colaborarea cu aceștia — ceea ce nu poate aduce decît prejudicii intereselor popoarelor respective. Experiența istorică arată însă că asigurarea progresului acestor țări depinde în mare măsură de existența unor partide revoluționare avînd la bază concepția materialismului dialectic și istoric, hotărîte să unească cele mai largi forțe sociale în lupta pentru dezvoltarea democratică și independentă a societății. Numai realizarea unei strînse colaborări a comuniștilor cu celelalte forțe naționale patriotice, progresiste, numai lupta lor comună sub egida unor idei în iritate, revoluționare, constituie-tăietorul hotărîtor pentru transformarea progresistă a societății, pentru dezvoltarea economică și politică de sine stătătoare a acestor țări.In eforturile lor pentru progres, împotriva dominației imperialiste, a politicii neocolonialiste, în dezvoltarea lor economico-socială, aceste țări găsesc un important sprijin în colaborarea multilaterală cu statele socialiste.Una din forțele sociale importante ale lumii contemporane, cu un mare potențial revoluționar în lupta împotriva imperialismului, pentru cauza progresului, este țărănimea — aliat firesc și apropiat al clasei muncitoare. în numeroase țări, îndeosebi în state cu o economie mai puțin dezvoltată, țărănimea reprezintă o mare parte a populației, avînd un însemnat ’ ifttl în viața social-politică. Este o realitate incontestabilă că în perioada actuală se intensifică participarea maselor țărănești la viața politică, în lupta împotriva imperialismului. Tocmai de aceea este deosebit de importantă întărirea alianței dintre clasa muncitoare și țărănime, situarea partidelor comuniste în fruntea luptei maselor țărănești pentru drepturi economice și sociale, împotriva exploatării monopoliste, pentru o viață mai bună, atragerea țărănimii din toate țările la marea mișcare antiimpe- rialistă.în condițiile profundei revoluții tehnico-științifice contemporane, o pondere crescîndă în societate, un rol tot mai important în creația materială și spirituală, în făurirea progresului social are intelectualitatea. în lupta revoluționară este o necesitate obiectivă să se țină seama de noile schimbări care au loc în structura societății modeme, precum și de tendințele tot mai e- vidente de angajare directă a intelectualității alături de clasa muncitoare, de masele largi de oameni ai muncii, în lupta antimonopolists, pentru transformarea progresistă a societății, pentru soluționarea unor probleme stringente ale vieții popoarelor. în acest fel, intelectualitatea poate fi tot mai puternic antrenată în marile bătălii sociale și politice conduse de partidele comuniste, în activitatea generală cu caracter antiimperia- list.Tot mai viguros se afirmă în perioada actuală tineretul, care prin elanul și combativitatea sa, prin idealurile sale generoase, reprezintă un imens potențial în transformarea progresistă a lumii. Tî- năra generație este vital interesată în eliminarea primejdiei unei conflagrații mondiale, în asigurarea unor condiții propice pentru manifestarea și fructificarea energiei și entuziasmului său creator. în lumea capitalistă au loc adînci fră- mîntări ale tineretului în legătură cu problema crucială a existenței sale: cum își va organiza viitorul, cum va arăta viața sa de mîine. în aceste mișcări se afirmă puternic masele tineretului muncitoresc, se impun atenției energicele acțiuni ale tineretului studios. Apare tot mai evidentă dorința expresă a tineretului de a participa activ la lupta politică pentru asigurarea unui viitor mai bun — luptă care, chiar dacă cuprinde curente variate, concepții și orientări diferite, are un important rol pozitiv.Răspunsuri corespunzătoare la preocupările ce-i frămîntă, tinerii
(Continuare în pag. a III-a)
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

la Consfătuirea internațională 
a partidelor comuniste și muncitorești

(Urmare din pag. a H-a) trebuie să găsească la partidele comuniste și muncitorești, care pot să le deschidă o perspectivă clară asupra căilor dezvoltării revoluționare a societății. Milioane și milioane de tineri din lumea capitalistă pot reprezenta, dacă sînt just călăuziți în năzuința lor spre progres, o uriașă forță socială în lupta împotriva reacțiunii, pentru democrație și pace.Un rol important în lupta anti- imperialistă, pentru progres și pace au și alte forțe sociale : organizațiile de femei, păturile mijlocii, cercuri sociale de cele mai diferite convingeri și orientări politice, filozofice și religioase, personalități culturale și științifice, reprezentanți ai unor partide politice burgheze care se pronunță pentru o politică realistă față de cauza păcii și civilizației omenirii.O trăsătură esențială a vieții politice contemporane este creșterea aportului tuturor statelor la solutionarea problemelor care fră- mîntă omenirea ; se poate spune că, în epoca actuală, fiecare stat, fiecare națiune — mare sau mică — poartă răspunderi pentru soarta păcii și civilizației umane, are îndatorirea de a-și aduce contribuția activă la preîntîmpinarea unui nou război, la întărirea prieteniei și cooperării între popoare. Merită a . ' subliniat faptul că țările mici și rifljlocii se afirmă tot mai ferm pe arena mondială, aducînd o contribuție sporită la solutionarea problemelor internaționale, la instaurarea unor relații de deplină egalitate între națiuni, de respect fată de voința și aspirațiile fiecărui popor.Constituie una din caracteristicile de bază ale epocii noastre faptul că problemele internaționale, problemele păcii și războiului au devenit o preocupare majoră a sute de milioane de oameni de pe toate meridianele, care acționează cu ho- tărîre pentru a împiedica imperialismul să dezlănțuie un nou război, pentru a asigura pacea.
Stimați tovarăși,Obiectivul central al luptei unite a tuturor forțelor antiimperialiste 1 este apărarea păcii și securității internaționale, zădărnicirea politicii agresive a imperialismului, apărarea independentei și suveranității popoarelor, asigurarea dezvoltării progresiste a societății omenești.O importantă crucială pentru înfăptuirea acestor teluri are în lumea de azi așezarea relațiilor între state, indiferent de orînduirea lor socială, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur, fără nici un amestec din afară, calea dezvoltării sale social-politice. De înfăptuirea consecventă a acestor principii depind însăși cauza destinderii, soarta păcii — încălcarea lor constituind o principală sursă de pericol pentru securitatea internațională. Tocmai de aceea ele capătă în zilele noastre o largă recunoaștere, tot mai multe state pronunțîndu-se și acționînd pentru promovarea și respectarea lor deplină. Iată de ce noi considerăm necesar ca partidele comuniste și muncitorești să militeze perseverent pentru generalizarea acestor principii în viața internațională, făcînd din aceasta un țel de importanță majoră în lupta forțelor antiimperialiste.
Un obiectiv de seamă al mișcării antiimperialiste este stingerea conflictelor armate existente astăzi în lume. Sîntem întrutotul de a- cord cu acele pasaje ale documentului prezentat consfătuirii care cheamă pe toți cei cărora la este scumpă cauza păcii și destinderii să intensifice lupta pentru încetarea definitivă a agresiunii Statelor Unite ale Americii în Vietnam, pentru crearea condițiilor ca poporul vietnamez să poată decide singur asupra destinelor sale, fără nici un amestec din afară.Considerăm că este una din îndatoririle esențiale ale țărilor socialiste, ale mișcării comuniste, ale întregului front antiimperialist de a-și intensifica eforturile, pe toate planurile, pentru a se pune capăt, cît mai grabnic,•agresiunii imperialiste în Vietnam, pentru a determina reti'agerea din această țară a trupelor americane și ale aliaților lor și încetarea războiului impus acestui popor eroic. Recentele propuneri făcute de Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud reprezintă o bază realistă, constructivă, pentru desfășurarea pozitivă a tratativelor de la Paris, care să ducă la soluționarea politică a acestui conflict, la asigurarea dreptului poporul ui vietnamez de a-și rezolva de sine stătător problemele dezvoltării 

sale. Partidul, guvernul și poporul român au acordat și vor acorda și în viitor întregul lor sprijin — material, politic, moral și diplomatic — poporului vietnamez în lupta sa dreaptă pentru apărarea Independenței și libertății patriei.O tot mai mare îngrijorare trezește în opinia publică mondială menținerea încordării din Orientul Apropiat; este, de aceea, necesar, ca eforturile tuturor forțelor iubitoare de pace să fie îndreptate spre diminuarea încordării din a- ceastă parte a lumii, spre soluționarea conflictului pe baza rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. In acest sens, o condiție esențială o constituie retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile ocupate, asigurarea suveranității, integrității teritoriale și independenței tuturor statelor din această regiune, precum și reglementarea problemei refugiaților palestinieni, ținîndu-se seama de interesele lor naționale.Noi înțelegem și sprijinim ho- tărît aspirațiile popoarelor arabe spre deplină eliberare națională, emancipare socială, spre dezvoltare democratică, progresistă. In exprimarea punctului nostru de vedere pornim de la teza că nu poate fi liber un popor care nu recunoaște altor popoare dreptul la independență, la existență de sine stătătoare. Este limpede că de pe urma menținerii încordării și a conflictelor, a perpetuării stării de beligerantă în Orientul A- propiat nu au de cîștigat decît cercurile imperialiste care urmăresc să dezbine popoarele, să cultive disensiunile și încordarea, pentru a-și menține și consolida dominația, nu au de cîștigat decît cercurile reacționare din țările a- cestei zone.O cauză vitală a întregii omeniri contemporane este înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a *de- zarmării nucleare. Este știut că singura cale radicală pentru, evitarea pericolului unui război termonuclear o constituie dezarmarea atomică. Firește. Tratatul de ne- proliferare. a grmelor nucleare reprezintă un pas înainte în această direcție ; el trebuie însă urmat de măsuri concrete care să ducă la micșorarea și lichidarea pericolului nuclear, la interzicerea și distrugerea armei atomice, să asigure ca forța atomului — această mare cucerire a geniului uman — să fie folosită exclusiv în scopuri pașnice, în slujba progresului societății.Una din problemele importante de care depinde asigurarea păcii este înfăptuirea securității europene. Analizînd procesele ce se desfășoară îa Europa, examinînd tendințele noi care se afirmă pe arena politică a acestui continent, țările socialiste, membre ale Tratatului de la Varșovia, au înfățișat în Declarația de la București din 1966, ca și în recentul Apel de la Budapesta, o perspectivă amplă și mobilizatoare privind posibilitățile și căile de înfăptuire a securității europene. Puternica rezonanță pe care aceste documente au avut-o pe plan internațional confirmă interesul viu al popoarelor, al opiniei publice pentru realizarea unui climat de colaborare activă, ' de destindere, securitate și pace pe continentul european. Trebuie menționat faptul că aceste documente au fost considerate de către unele state și cercuri guvernamentale din Occident drept o bază eficientă de discuție în vederea realizării unui progres real, concret, pe calea destinderii și securității în Europa.In realizarea securității europene o mare importanță au recunoașterea realităților istorice postbelice — inclusiv existența celor două state germane — asigurarea inviolabilității frontierelor, lichidarea concomitentă a N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșovia, desființarea bazelor militare și retragerea trupelor străine în granițele lor naționale, renunțarea la orice manifestări și demonstrații de forță. Aceasta este alternativa pe care trebuie s-o opunem politicii cercurilor imperialiste agresive, militariste și revanșarde, de încordare în relațiile internaționale de pe continentul european.Crearea unui sistem de securitate colectivă în Europa nu este numai un deziderat vital al popoarelor de pe acest continent; aceasta ar contribui în mare măsură la îmbunătățirea generală a climatului politic internațional, la soluționarea unor probleme în suspensie de pe alte continente.O însemnătate deosebită pentru asigurarea stabilității și întărirea păcii ar avea realizarea unor înțelegeri regionale, instaurarea unei atmosfere de încredere și bună vecinătate în diferite părți ale glo

bului, inclusiv crearea unor zone denuclearizate.Atingerea țelurilor securității cere forțelor revoluționare și progresiste să militeze activ pentru respectarea strictă a normelor dreptului internațional de către toate statele, pentru recunoașterea internațională a unor țări ca Republica Populară Chineză — unicul reprezentant legitim al poporului chinez — Republica Democrată Germană, Republica Democrată Vietnam, Republica Populară Democrată Coreeană, pentru înfăptuirea universalității O.N.U., pentru asigurarea condițiilor necesare participării tuturor statelor la rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane.Pentru înfăptuirea obiectivelor de pace și securitate sînt necesare continuarea și adîncirea procesului de destindere, dezvoltarea largă a relațiilor economice, politice, diplomatice, tehnico-științifi- ce, culturale între toate statele, indiferent de orînduirea socială, reglementarea pe cale pașnică, prin discuții și tratative, a problemelor internaționale litigioase.Pătrunse de sentimentul responsabilității față de destinele omenirii, față de cauza socialismului și a păcii, Partidul Comunist Român, guvernul României socialiste vor acționa și în viitor cu energie și perseverență pentru triumful cauzei păcii, a securității și progresului.
Stimați tovarăși,Pe drept cuvînt în documentul prezentat consfătuirii se vorbește despre necesitatea luptei împotriva oricăror manifestări, atît ale naționalismului, rasismului, cît și a tendințelor de hegemonism.După cum se știe, naționalismul se manifestă' prin nerecunoașterea drepturilor altor națiuni sau naționalități, printr-un regim de inegalitate și încălcarea intereselor lor legitime, prin persecutarea și asuprirea altor popoare.Este știut că cercurile reacționare imperialiste au recurs întotdeauna la arma naționalismului și șovinismului pentru a dezbina popoarele și a le putea exploata și asupri în mod barbar. De aceea, pentru comuniști este o datorie să lupte cu cea mai mare hotărîre împotriva oricăror manifestări de naționalism sau rasism, de șovinism și hegemonism, concepții proprii ideologiei burgheze, aflate într-o opoziție ireductibilă cu marxism- leninismul.Tocmai pentru a putea duce cu succes această luptă este necesar, așa cum sublinia Lenin, de combătut în primul rînd orice formă a naționalismului și tendințelor de hegemonie din rîndurile propriei națiuni. Naționalismul națiunilor mici sau naționalităților este determinat și permanent alimentat, în primul rînd, de politica de dominație și asuprire națională. De aceea, lupta pentru eliberare națională, pentru cucerirea sau apărarea independenței constituie o parte integrantă a luptei împotriva naționalismului, pentru prietenie între popoare.Desigur că abordarea marxist-le- ninistă a acestei probleme presupune o demarcație clară între naționalism și lupta pentru apărarea intereselor naționale ale fiecărui popor. Ar fi cu totul nejust de a considera afirmarea principiilor e- galității în drepturi, suveranității naționale de stat și independenței partidelor drept manifestări naționaliste sau încălcări ale internaționalismului proletar.Internaționalismul presupune, în mod necondiționat, existența liberă și egală în drepturi a națiunilor, dezvoltarea partidelor comuniste independente — ca premisă fundamentală și hotărîtoare a legăturilor lor de solidaritate frățească, îndatorirea comuniștilor constă, înainte de toate, în a se preocupa de organizarea luptei revoluționare din propria țară, iar acolo unde sînt partide de guvernămînt, de a asigura făurirea societății socialiste. în nici un caz, grija pentru progresul și prosperitatea țării lor, pentru dezvoltarea ei economică și culturală, care nu se realizează pe , seama altor popoare. în detrimentul sau prin negarea intereselor altora, nu poate fi prezentată ca expresie a naționalismului. Dimpotrivă, numai în acest fel comuniștii își îndeplinesc rolul de avangardă și forță conducătoare a propriului popor, contribuie la statornicirea unor relații de respect și încredere între toate popoarele — temelia unei reale solidarități cu mișcările revoluționare din toate țările.între lupta pentru apărarea intereselor naționale, pentru deplină egalitate în drepturi a țărilor, ca 

șî a partidelor, și între manifestarea solidarității internaționale nu este nici o contradicție, ci, dimpotrivă, există o strînsâ unitate dialectică. Nu poți lupta cu succes pentru apărarea intereselor clasei muncitoare din propria țară dacă nu dezvolți colaborarea strînsă cu clasa muncitoare din alte țări ; de asemenea, nu poți fi internaționalist dacă nu te îngrijești de apărarea intereselor clasei muncitoare și ale propriului popor. Numai o îmbinare justă a intereselor naționale cu cele ale luptei internaționale poate asigura adevărata înfăptuire a principiilor marxist-leniniste.Partidul Comunist Român s-a preocupat întotdeauna, în trecut ca și în prezent, de îmbinarea armonioasă a luptei revoluționare și a eforturilor pentru construirea socialismului în România cu dezvoltarea solidarității internaționale. Internaționalismul comuniștilor români are tradiții îndelungate, de nezdruncinat, el s-a manifestat prin participarea la lupta cu arma în mînă pentru victoria și apărarea Marii Revoluții Socialiste, din Octombrie, prin nenumăratele manifestări de solidaritate cu mișcările revoluționare din diferitele țări ale lumii, prin participarea la brigăzile internaționale în lupta contra fascismului în Spania, la mișcarea de partizani din Franța și din alte țări în timpul celui de-al doilea război mondial.Partidul Comunist Român a acordat un ajutor activ poporului coreean în lupta sa contra agresiunii Statelor Unite ale Americii, acordă întregul său sprijin luptei eroice. a poporului vietnamez, își manifestă solidaritatea cu lupta pentru apărarea libertății și independenței Cubei revoluționare. El dă un sprijin multilateral, material, politic și moral, mișcărilor de eliberare națională, luptei popoarelor din colonii.In ce privește legăturile internaționale, partidul nostru, pornind tocmai de la principiile internaționalismului proletar, și-a dezvoltat relațiile cu partidele comuniste și muncitorești din toate țările sistemului mondial socialist, întreține relații strînse și intensifică contactele cu un mare număr de partide comuniste și muncitorești din celelalte țări ale lumii, cît și cu mișcări de eliberare națională de pe toate continentele.M-am referit la toate acestea avînd în vedere că uneori s-a spus ori s-a sugerat, despre comuniștii români că ar duce o politică naționalistă, că și-ar neglija îndatoririle internaționaliste. Nu, tovarăși, Partidului Comunist Român și poporului român le sînt străine manifestările naționalismului și îngustimea națională; lor le sînt scumpe ideile solidarității internaționale, ale internaționalismului proletar — just înțeles, just conceput — așa cum l-au gîndit Marx, Engels, Lenin.Fiind comuniști români, noi sîntem apărători hotărîți ai intereselor naționale ale poporului nostru, nu precupețim nimic pentru a asigura edificarea socialismului în România — și, în același timp, ne aducem întreaga contribuție la întărirea forțelor mondiale ale socialismului, la întărirea pozițiilor comunismului în lume. Tocmai ca internaționaliști, noi sîntem pentru înfăptuirea deplină și în fapt a egalității între națiuni, între partide. Și în viitor Partidul Comunist Român va milita neobosit pentru dezvoltarea legăturilor de solidaritate intemaționalistă cu toate partidele comuniste și muncitorești, își va îndeplini întotdeauna îndatoririle ce-i revin ca detașament al marelui front internațional al comuniștilor.
Stimați tovarăși.Proiectul documentului prezentat consfătuirii se ocupă în capitolul său final de unele probleme ale dezvoltării mișcării comuniste și muncitorești, ale relațiilor dintre partidele frățești.Partidul Comunist Român pornește de la realitatea că, prin vigoarea și combativitatea sa revoluționară, prin puterea de atracție a ideologiei sale, mișcarea comunistă și muncitorească constituie principala forță politică a contemporaneității. Partidele comuniste din numeroase țări au acumulat o bogată experiență revoluționară, și-au sporit forța politică și ideologică, capacitatea organizatorică și influența în rîndul maselor muncitoare, în viața politică și socială.Una din caracteristicile luptei revoluționare este accentuarea diversității de condiții și împrejurări în care partidele comuniste și muncitorești își desfășoară activitatea. Aceasta determină sarcini și preocupări diferite de la partid la partid, deosebiri privind atît linia tactică și strategică, obiectivele concrete ale luptei revoluționare și ale 

construcției socialiste, modul de a acționa într-o împrejurare sau alta, cît și abordarea unor probleme teoretice, ideologice privind evoluția societății contemporane. Iată de ce e bine să reamintim ceea ce spunea Karl Marx cu mai bine de o sută de ani în urmă : „Intrucît diferitele detașamente ale clasei muncitoare din fiecare țară și clasa muncitoare din diferite țări se dezvoltă în condiții extrem de diferite este inevitabil ca și concepțiile lor teoretice, care reflectă mișcarea reală, să se deosebească între ele“.Trebuie, desigur, subliniat că cunoașterea și aplicarea adevărurilor generale ale socialismului științific, a cerințelor legilor obiective ale dezvoltării societății constituie o condiție obligatorie pentru orientarea justă a partidelor comuniste și muncitorești. Experiența dovedește totodată că proletariatul, partidele comuniste pot asigura succesul luptei, numai studiind condițiile și particularitățile concrete în care activează, pornind de la ele în stabilirea liniei politice, a formelor și metodelor de activitate, aplicînd în mod creator, la situația dată, principiile marxism-leninismului. In legătură cu aceasta își păstrează pe deplin actualitatea cele spuse de Lenin încă la sfîrșitul secolului trecut: „Noi credem că pentru socialiștii ruși este deosebit de necesară prelucrarea de sine stătătoare a teoriei lui Marx, deoarece această teorie nu dă decît principii călăuzitoare generale, care în condițiile concrete din Anglia se aplică altfel decît în cele din Franța, în Franța altfel decît în Germania, în Germania altfel decît în Rusia".Multe din deosebirile de păreri existente în mișcarea comunistă sînt legate de schimbările care au loc în lume ca urmare a profundelor transformări sociale petrecute în diferite țări și continente, ca și a creșterii rapide a forțelor de producție, a revoluției tehnico- științifice. Toate aceste fenomene noi cer răspunsuri, care presupun o largă dezbatere științifică marxist- leninistă. Desigur că pentru aceasta sînt necesare cunoașterea aprofundată a • realităților și, totodată, o gîndire creatoare și un spirit nou, fără temerea de a privi lucrurile așa cum sînt ele și nu cum am dori noi să fie.In cadrul acestor discuții pot a- părea pe lîngă idei juste și păreri greșite. Doar știți, tovarăși, că în orice domeniu al științei, și mai cu seamă în domeniul științelor sociale, nu au apărut numai idei corecte și nu se poate înainta fără o confruntare a diferitelor păreri. Esențial este ca discutarea părerilor diferite să se facă într-un spirit civilizat, științific. Nimeni nu poate pretinde că este deținătorul cheii fermecate cu care poate deschide lădița cu răspunsuri la toate problemele.Trebuie să pornim întotdeauna de la adevărul că ceea ce a fost just ieri poate deveni astăzi învechit, perimat șî să nu mai corespundă cerințelor progresului istoric. Trebuie să avem în vedere că formele luptei revoluționare, care s-au dovedit valabile în anumite împrejurări, nu pot fi aplicate mecanic în alte condiții istorice sau în alte etape de dezvoltare. Aceste adevăruri marxist-leniniste sînt confirmate de modul diferit în care s-au înfăptuit revoluția și construcția socialistă în diferite țări, de multitudinea de forme -pe care o îmbracă astăzi lupta revoluționară a partidelor comuniste și muncitorești din țările capitaliste, de modul diferit în care acestea preconizează cucerirea puterii și organizarea societății socialiste. Este cunoscut, de pildă, că între nivelul dezvoltării țărilor capitaliste avansate și al multor țări din Africa și Asia se află o întreagă epocă istorică, ceea ce determină unghiuri deosebite de vedere și modalități distincte de a- bordare și rezolvare a problemelor actuale, practice.Experiența demonstrează că în practica luptei revoluționare, ca de altfel și în viață, generalul se realizează prin particular; aplicarea principiilor generale ale marxism- leninismului nu are nimic comun cu stabilirea unor forme unice și tipare imuabile de gîndire și acțiune pentru toate partidele. Absolutizarea oricăror forme și metode ale luptei revoluționare, oricăror experiențe ale construirii socialismului nu poate ajuta partidelor comuniste să rezolve problemele complexe pe care le ridică viața socială, să-și îndeplinească misiunea ce le revine în societate. Numai comuniștii din țara respectivă pot cunoaște cel mai bine realitatea vieții social-politice naționale, pot ști cum să acționeze, în spiritul marxism-leninismului, pentru soluționarea problemelor care le stau în față. Desigur, cunoașterea reciprocă a preocupărilor partidelor, schimbul de experiență dintre ele sînt deosebit de utile și ne

cesare ; aceasta ajută la îmbogățirea tezaurului nostru comun, la întărirea unității și solidarității mișcării comuniste.Nu spun prin acestea ceva nou, reamintesc doar unele adevăruri care cîteodată sînt uitate sau neglijate, ceea ce duce la absolutizarea unor experiențe și considerarea lor ca general valabile și universal obligatorii. După părerea noastră, acesta este unul din factorii care au contribuit nu puțin la divergențele de azi.Modul diferit de a acționa într-o anumită situație sau de a aborda o anumită problemă nu trebuie să constituie obiect de dispută între partidele comuniste și muncitorești. Noi apreciem faptul că proiectul de document prezentat consfătuirii, pornind de la marea diversitate în care partidele comuniste își desfășoară activitatea, subliniază dreptul fiecărui partid de a-și elabora pe deplin independent politica, conducîndu-se după principiile marxism-leninismului.Fiecare partid poartă răspunderea în fața clasei muncitoare, a propriului popor și, în același timp, în fața mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru modul în care își duce la îndeplinire sarcinile revoluționare în care înfăptuiește idealurile și aspirațiile celor ce muncesc. Cu cît fiecare partid își îndeplinește mai bine răspunderile față de clasa muncitoare și poporul din care face parte, cu atît crește încrederea maselor în politica sa, se afirmă tot mai puternic rolul său de avangardă, sporește prestigiul mișcării comuniste și muncitorești. în aceasta constă principala contribuție a fiecărui partid la cauza comună a socialismului și comunismului, la întărirea forței și coeziunii internaționale a mișcării comuniste și muncitorești.Experiența istorică a arătat justețea concluziilor la care au ajuns de mult partidele comuniste că, date fiind deosebirile adînci în nivelul și căile istorice de dezvoltare a diferitelor țări și diversificarea crescîndă a procesului revoluționar, care impune partidelor abordarea de sine stătătoare a sarcinilor concrete, nu este necesară existența nici unui centru conducător.In perioada actuală, de mari prefaceri economice și sociale, de pu- ’ternică afirmare a forțelor revoluționare, este necesar să existe contacte bilaterale și multilaterale, legături și discuții între partidele frățești asupra problemelor ideologice și politice ale mișcării comuniste și muncitorești, ale luptei revoluționare împotriva imperialismului, pentru socialism, democrație și pace. In legătură cu aceasta, dorim să subliniem că partidul nostru concepe reuniunile internaționale ale partidelor comuniste nu ca foruri chemate să elaboreze documente cu caracter programatic, o- bligatorii pentru toate partidele, să stabilească directive și linii normative. Astfel de reuniuni au menirea să asigure un schimb liber și principial de păreri între participant, pentru stabilirea unor puncte de vedere și obiective comune în problemele fundamentale, de interes general, urmînd ca fiecare partid să hotărască de sine stătător asupra modului concret în care va acționa.Este pozitiv faptul că documentul prezentat consfătuirii afirmă necesitatea soluționării problemelor divergente din mișcarea comunistă și muncitorească pe calea discuțiilor și conlucrării tovărășești. Considerăm că este necesar ca în activitatea noastră practică să acționăm în acest spirit și să depunem eforturi în acest sens.Politica partidelor comuniste este supusă verificării vieții și controlului opiniei publice. Oamenii ne judecă nu după declarații de bună intenție — se spune doar că și drumul spre iad este pavat cu bune intenții —, ci după fapte, după felul cum acționăm în înfăptuirea politicii noastre. De aceea vom acționa pentru ca între vorbele, declarațiile și faptele noastre să existe o strînsă concordanță.Unitatea generală a mișcării depinde în mod hotărîtor de unitatea și coeziunea fiecărui partid în parte, de forța sa organizatorică, politică și ideologică. Cu cît fiecare partid este mai puternic și mai unit, cu atît mai trainică este unitatea mișcării comuniste și muncitorești. De aceea, în relațiile dintre partide nu trebuie admise sub nici un motiv acțiuni menite 1 să ducă la slăbirea unității și capacității de luptă a unui partid sau altuia. în legătură cu aceasta considerăm că fiecare partid are dreptul să ia măsurile corespunzătoare pentru apărarea unității sale.în document se subliniază că neparticiparea unor partide la actuala consfătuire nu trebuie să Impieteze asupra legăturilor frățești și a colaborării internaționaliste cu ele. Aceasta este o problemă principială deosebit de impor

tantă. Este într-adevăr dreptul fiecărui partid de a decide asupra participării sau neparticipării la reuniuni internaționale ale mișcării comuniste ; de asemenea, absența unui partid de la aceste în* tîlniri nu trebuie să afecteze relațiile tovărășești între partide, dezvoltarea colaborării dintre ele, acțiunile lor comune. Atașamentul unui partid față de internaționalism nu rezidă în participarea sau neparticiparea la întîlnirile și consfătuirile internaționale, ci îrt modul în care, prin întreaga sa activitate, servește cauzei revoluționare a clasei muncitoare, a poporului său, cauzei generale a socialismului în lume. De aceea considerăm că documentul pe care îl vom adopta trebuie să sublinieze cu toată claritatea necesitatea dezvoltării continue a colaborării dintre toate partidele comuniste șl muncitorești.Partidul nostru va intensifica și în viitor colaborarea cu toate partidele frățești — atît cu cele prezente la această consfătuire, cît și cu cele care nu participă la lucrările ei — cu toate forțele antiimperialiste, avînd convingerea că în acest fel își îndeplinește îndatorirea de detașament activ al luptei împotriva imperialismului, pentru socialism, pace și progres social, j
Stimați tovarăși,Examinînd proiectul de docu* ment în forma actuală, delegația Partidului Comunist Român consideră că el poate fi luat ca bază de lucru pentru consfătuirea noastră.Apreciem faptul că pentru elaborarea proiectului de document supus spre dezbatere consfătuirii s-a depus o muncă intensă, că reprezentanții partidelor — întru care și reprezentanții partidului nostru — care au participat la lucrările comisiei pregătitoare au făcut un amplu șj rodnic schimb de păreri care ’ a contribuit la a* propierea unor puncte de vedere. Noi apreciem că proiectul de do* cument conține o serie de idei jus* te, conturează o serie de sarcini generale importante ale luptei împotriva imperialismului; considerăm! pozitiv că proiectul nu cuprind» referiri critice sau condamnări lai adresa nici unui partid. Dar el conține și unele aprecieri care, după părerea noastră, se cer îmbunătățite. In acest sens, delegația partidului nostru prezintă propuneri corespunzătoare. Este necesar ca materialele consfătuirii să reflecte pozițiile comune, dorința spre unitate — și, de aceea, sînt de acord cu acei tovarăși care au cerut aici ca în documentul principal să fi» înscrise acele probleme în care s-a ajuns la concluzii comune, lăsîn- du-se la o parte acelea unde persistă deosebiri de vederi.
Stimați tovarăși,Aniversarea a 100 de ani de la nașterea lui Lenin — eveniment istoric de importanță mondială — trebuie să se desfășoare sub semnul întăririi unității forțelor revoluționare, al intensificării luptei antiimperialiste, pentru dezvoltarea și îmbogățirea teoriei noastre despra lume și viață, pentru a duce mai departe steagul invincibil al învățăturii marxist-leniniste, corespunzător noilor condiții existente azi în lume. Apreciem că acesta va fi cel mai bun omagiu adus memoriei lui Lenin.Mișcarea comunistă și muncitorească se află astăzi în fața unor sarcini de uriașă responsabilitata istorică. Epoca pe care o trăim impune tuturor comuniștilor să se ridice deasupra " oricăror divergențe și animozități, să pună mai presus de ceea ce îi desparte și care este trecător și secundar, interesele generale al» clasei muncitoare, ale popoarelor, ale luptei antiimperialiste, ale cauzei socialismului și comunismului.Partidul Comunist Român nu va precupeți eforturile sale și va acționa cu toată energia și fermitatea și în viitor pentru victoria luptei antiimperialiste mondiale, pentru unitatea și coeziunea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor care militează în marele front al socialismului, progresului și păcii, pentru coexistență pașnică și destindere Internațională.In încheiere, doresc să mulțumesc Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice pentru condițiile create în vederea bunei desfășurări a consfătuirii, pentru ospitalitatea ce ne-a fost acordată. Adresăm, de asemenea, din partea Partidului Comunist Român și a întregului popor român un mesaj de solidaritate internaționalistăj tuturor partidelor comuniste și muncitorești, împreună cu urări da succes în lupta pentru cauza socialismului, progresului social și păcii în lume l
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• Neîmblînzita Angelica : SALA
PALATULUI - 17,15 (seria de
bilete — 2862) ; 20,15 (seria de 
bilete — 2889), PATRIA - 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, BUCU
REȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21. FAVORIT — 9,45 ; 11,45 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, STADIO
NUL DINAMO - 20,30.
o Străin în casă : REPUBLICA - 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,
FESTIVAL - 8.45 ; 11.15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21. la grădină — 20,15. 
O Lovitură puternică : LUCEAFA- 

. RUL — 9,15; 11,30; 13,45; 16.15;
18.30 ; 20,45.
0 Alexandru cel fericit : MELO
DIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 
20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, VICTORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
gradina progresul-parc — 
20,15.
0 In umbra coltului : VOLGA — 
9.30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
ARTA — 9—16,15 în continuare ;
18.15 ; la grădină — 20,15 ; BU- 
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
Ia grădină — 20,15 : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
a Anul trecut la Marlenbad : 
CENTRAL - 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45 .
• Adio, Gringo : LUMINA — 8.45—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 20.45.
0 Acasă la Nicolae Popa ; Nico
lae lorga ; Muzică... mai presus 
de orice ; Mulțumesc, Mlhaela ; 
Gustav întinerește : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
0 Intîinire la tschla : CINEMA
TECA — 10 : 12,30 : 14.30

Ing. loan ANGELESCU,
secretar al Comitetului judefean Neamf al P.C.R.

Jn 1969. an hotărîtor al cincinalului, 
al înfăptuirii sarcinilor stabilite de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., în 
județul nostru urmează să se finali
zeze un volum de investiții în valoa
re de aproape un miliard lei, din care 
pentru lucrări de constructii-montaje 
— circa 405 milioane lei. Se prevede 
Intrarea în funcțiune a patru noi 
obiective industriale, iar la altele lu
crările vor continua pînă în 1970 ; vor 
începe, de asemenea, lucrările de 
construcții la un număr de șapte 
secții si instalații industriale noi, în 
care scop la Săvinești. Roman, Piatra 
Neamț și în alte localități ale iude- 
țului au fost deschise șantierele. Pe 
toate aceste șantiere se simte pulsul 
muncii viguroase a constructorilor și 
montorilor acea atmosferă proprie 
locurilor unde se 
ridică noi unități 
industriale.

Este vorba de 
un program de 
investiții însufle- 
titor, care mar
chează aplicarea 
în continuare în 
practică a politi
cii partidului și 
statului nostru de 
îmbunătățire a re
partizării judici
oase a forțelor de 
producție pe teri
toriul tării, de ri
dicare la o viată 
industrială efer
vescentă a jude
țelor care altă da
tă erau rămase în 
urmă din punct 
de vedere econo
mic. Munca pe 
desfășoară sub 
lor planului, al

constructori (I.C.S.M. oraș „Gh.eorghe 
Gheorghiu-Dej“, întreprinderea de 
montaj și întreprinderea de insta
lații București, din cadrul Ministe
rului Construcțiilor pentru Industria 
Chimică și Rafinării). întrucît fun
dațiile pentru unele agregate de bază 
— perforator și laminor duo — sînt 
întîrziate față de grafice cu peste o 
lună de zile, iar în interiorul ha
lelor de producție mai sînt de ter
minat unele lucrări importante. A- 
poi, definitivarea problemei unor u- 
tilaje tehnologice, deoarece pînă la 
începutul acestei luni nu se cunoștea 
încă cine va livra cazanul ' KAF-7 
de 10 gigacalorii pentru centrala ter
mică și cele 380 panouri electrice. 
Mai sînt de contractat și o serie de 
mașini de filetat.

LIVRAREA GRABNICĂ
A UTILAJELOR
TEHNOLOGICE

CĂTRE ȘANTIERUL
LAMINORULUI
DE LA ROMAN

aceste șantiere se 
semnul exigențe- 

îndeplinirii an
gajamentelor asumate în între
cerea dintre organizațiile jude
țene de partid, de a se reduce sim
țitor termenele de dare în exploa
tare a tuturor obiectivelor, in întîm
pinarea Congresului al X-lea al par
tidului și a celei de-a XXV-a aniver
sări a eliberării țării. Rezultatele 
acestei activități laborioase, ale in
tervenției biroului comitetului jude
țean de partid sînt consistente si se 
materializează în punerea în funcți
une, cu aproape o jumătate de an 
mai devreme, a celei de a doua ins
talații de rețele cord de la Uzina 
de fibre sintetice din Săvinești, în 
începerea probelor tehnologice cu 
mult înainte de termen la secția de 
tuburi premo de Ia întreprinderea 
de prefabricate din Roman și la 
secția de drojdie furajeră de la fa
brica de hîrtie și celuloză „Recons
trucția" din Piatra Neamț.

Din prevederile planului anual s-a 
realizat în primele 5 luni 34 la sută 
la total investiții și 31,5 la sută la 
lucrările de construcții-montaj. Pro
porții care puteau fi însă mult mai 
bune dacă se lichidau integral unele 
restante ce au apărut în special pe 
șantierul laminorului de 6 toii de la 
Roman, obiectiv al cărui titular de 
investiții este Ministerul Industriei 
Metalurgice. Pe acest șantier, gra
ficul de execuție a lucrărilor. întoc
mit de către beneficiar și construc
tor, în mare parte s-a respectat; 
halele de fabricație și anexele exte
rioare sînt aproape terminate. Subli
niez că. din punctul de vedere al 
stadiului construcțiilor și al 
utilajelor tehnologice din 
există condiții să se dea în 
tare cu 2—3 luni înainte de 
toate obiectivele industriale 
cate în acest an. ca si cele din anul 
viitor, deci inclusiv laminorul de la 
Roman. Dar pe acest ultim șantier, 
mai lipsesc unele utilaje. Construcția 
laminorului a început în 1967 și el 
trebuia să intre în funcțiune în tri
mestrul II al acestui an. Așa prevede 
planul de stat. Din păcate. însă 
tocmai din cauza liDsei unor utilaje 
tehnologice, termenul s-a reprogra- 
mat pentru trimestrul I 1970.

Producția laminorului de la Roman 
contează în 
al planului 
Este vorba 
100 000 tone 
aceea, biroul ..
partid s-a preocupat îndeaproape și 
a analizat. în cîteva rînduri, mersul 
investițiilor de aici. Prin specialiști 
de la comisia economică s-au studiat 
posibilitățile de rezolvare a proble
melor dificile care s-au ivit și s-au 
stabilit măsuri menite să ducă la 
impulsionarea lucrărilor. împreună 
cu reprezentanți ai constructorului, 
beneficiarului și furnizorilor de uti
laje s-a discutat de nenumărate ori 
la diferite nivele. Au venit pe șan
tier miniștri adjunct!, directori ge
nerali și, de comun acord, s-au în
tocmit grafice și s-au elaborat mă
suri concrete. Cu toate acestea, in
tervenția forurilor respective se lasă 
prea mult așteptată. De curînd a fost 
pe șantier și o brigadă de specialiști 
organizată de Consiliul economic, care 
a analizat temeinic situația acestui 
obiectiv industrial. La discuțiile 
purtate au luat parte miniștri și mi
niștri adjunct!, alți factori cu res
ponsabilități în acest domeniu. In 
mod exigent s-au întocmit grafice de 
terminare definitivă a lucrărilor, 
s-au stabilit noi termene de livrare 
a utilajelor tehnologice și s-a orga
nizat un comandament special care 
să urmărească îndeplinirea exem
plară a tuturor sarcinilor asumate.

Ce urgente se pun. în mod deo
sebit, la ordinea zilei pe acest mare 
șantier industria! ? Mai întîi, accele
rarea ritmului de execuție de către

livrării 
import, 
exploa- 
termen 
planifi-

dispozitivul echilibrat 
economiei naționale, 

de o producție de 
țevi pe an. Tocmai de 
comitetului Județean de

*

— Dacă nu sînteți de pe melea
gurile noastre nu aveți de unde să 
cunoașteți ce înseamnă pentru noi, 
vîlcenii, o viată culturală bogată și 
interesantă — ne-a încredințat un 
locuitor al frumosului oraș de pe ma
lul Oltului. Rîmnicu Vîlcea. In lo
calitate a poposit de nenumărate ori 
pentru a susține concerte George E- 
nescu, pe scena fostului teatru „A- 
driani" i-am ascultat pe Manolescu 
și pe Vraca. Și, credeți-ne, anii au 
trecut iar ambițiile noastre cultu
rale au crescut continuu.

Cele cîteva zile petrecute 
litate au venit să confirme 
primului nostru interlocutor, 
ța culturală a vîlcenilor s-a păstrat 
neștirbită, de asemenea dorința lor 
de a se apropia de marile valori ale 
culturii. Cu alte posibilități decît pe 
vremea vechiului teatru „Adriani", 
se scrie acum o nouă cronică cul
turală a orașului. Răsfoindu-i filele 
imaginare, desprindem fapte care 
stau mărturie permanentei emu
lații spirituale locale.

De curînd, Rm. Vîlcea a găzduit o 
manifestare, salutată de cadrele teh
nice : „Informateca ’69". Concepută 
ca un ciclu de conferințe, ea a abor
dat o mare varietate de probleme 
tehnice, din toate ramurile de activi
tate, beneficiind de aportul celor 
mai buni specialiști.

De aprecieri pozitive s-au bucu
rat și „Olimpiadele pe specialități", 
organizate de comitetul municipal 
U.T.C. La Combinatul chimic, la U- 
zina de sodă, la Fabrica de încălță
minte „11 iunie" chimiștii, strunga
rii, cismarii, sudorii etc. s-au între
cut în aceste concursuri pe teme pro
fesionale. Ceea ce le conferă însă o 
notă cu totul particulară este ini
țiativa comitetului U.T.C. care, de 
comun acord cu conducerea combi
natului chimic, pentru a stimula in
teresul tinerilor sudori în 
autoperfectionării 
oferit cîștigătorilor 
creșterea categoriei

în întreprinderile 
bucurat de interes și cercurile pen
tru dezbaterea unor probleme teore-. 
tice de politică internă și internațio
nală. istorie, economie-politică.

Nici elevii nu au fost omiși de pe 
agenda manifestărilor culturale. Co
mitetul municipal U.T.C. a inițiat o 
masă rotundă „Elevul și fenomenul 
politic contemporan", desfășurată 
pînă acum la liceul „N. Bălcescu". 
Pe aceeași linie, a educației patrioti
ce si politice a tinerei generații, se 
înscriu și întîlnirile cu membri ai 
biroului comitetului 
P.C.R.

Din cele amintite , 
zultă că în viata culturală a orașului 
Rm. Vîlcea începuturile sînt promiță
toare. Și poate tocmai de aceea per
soanele cu care am discutat s-au do
vedit și mai intransigente cu lipsuri
le. Cu atît mai mult, cu cît ele apar la 
organele culturale, adică tocmai Ia 
cele care ar trebui să-și aducă cea 
mai substanțială contribuție la ridi
carea nivelului vieții spirituale lo
cale. Investigațiile noastre la comi
tetul județean pentru cultură șl artă, 
vizita la casa de cultură ne-au ofe-

în loca- 
remarca 
Exigen-

rit multe argumente în acest sens. 
Despre ce este vorba ?

Vom începe cu una din marile in
stituții culturale municipale, al cărei 
nume înscris pe frontispiciu, tine 
locul oricărei recomandări : Palatul 
culturii. Ei îi revin numeroase obli
gații pe linia educației politice, pa
triotice și estetice a cetățenilor. De 
fapt, așa cum am avut prilejul să ne 
convingem, în numeroase orașe din 
provincie, casa de cultură (sau Pala
tul culturii) poate deveni adevăratul 
centru cultural al localității, unde se 
întîlnesc în mod fericit inițiativele 
tuturor organelor și organizațiilor.

purtare". Atît și nimic mai mult. 
Nici o manifestare dedicată tineretu
lui sau diverselor categorii de sala
riați, simpozioane, concursuri pro
fesionale, sportive, literare etc.

Uneori programul este „îmbogățit" 
și cu alte activități : „începerea repe
tițiilor la piesa..., continuarea repeti
țiilor la..„ asistentă la cercuri (?!)“ 
etc. De altfel, din totul se degajă o 
accentuată notă de formalism în a- 
bordarea diferitelor sarcini. Iată, de 
pildă, cazul teatrului de păpuși, care 
și-a încetat existenta după ce cu ani 
în urmă avusese o activitate exce
lentă. Conducerea casei de cultură

pre programul cultural-educativ 
propriu-zis nu s-a rostit din nou nici 
un cuvînt. Ne-am convins astfel că 
avem de-a face cu o greșită concep
ție asupra rosturilor casei de cultu
ră , chiar din partea organului cultu
ral județean. Ne întrebăm pe bună 
dreptate : ar fi putut interveni acesta 
prompt pentru curmarea actualei 
stări de lucruri, atîta vreme cît în
suși inspectorul șef al comitetului 
în concluziile rostite cu prilejul șe
dinței citate, apreciază activitatea 
casei de cultură drept bună, semna- 
lînd o serie de lipsuri în sectorul... 
administrativ ?

Nici cealaltă instituție culturală 
din municipiu care ar fi trebuit să 
se ocupe de educația maselor largi 
de oameni ai muncii (Universitatea 
populară) nu se află într-o situație 
prea bună. Ea și-a deschis anul de 
învătămînț cu două cursuri de cul
tură generală și unul de probleme 
contemporane : „Istoria patriei", „Pa
gini din istoria literaturii române" 
și „Tineretul și contemporaneitatea". 
Secretarul comisiei județene pentru 
răspîndirea cunoștințelor științifice, 
Gheorghe Creangă, ne-a informat 
prompt despre felul în care s-au 
tinut lecțiile pînă acum:
„— La primele două dintre ele, des

fășurate în bune condiții, expunerile 
finale au avut loc pe 6 și 7 iunie. 
Cursul dedicat tineretului a fost și 
el urmărit cu interes ; nu cunosc însă 
dacă s-a închis în mod oficial.

La această scurtă afirmație trebuie 
precizat de la bun început două lu
cruri. Primul: cursul de istorie a 
patriei nu s-a desfășurat „în bune 
condiții" ci, după cum ne-a informat 
chiar directorul său, cu totul și cu 
totul sporadic. Al doilea : cursul „Ti
neretul și contemporaneitatea" des
pre care interlocutorul nostru nu a 
putut să ne ofere detalii (oare cine 
ar fi trebuit să fie Ia curent cu 
toate amănuntele referitoare la bu
nul mers al Universității populare 
dacă nu conducătorul comisiei ju
dețene pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice ?) a supra
viețuit doar cîteva săptămîni înfiin
țării sale. După trei expuneri desfă
șurate în mijlocul unui dezinteres to
tal el și-a. încetat existenta. Mo
tivul ?

— U.T.C.-ul trebuia să se ocupe 
de mobilizarea tineretului, dar n-a 
mișcat nici un deget! (prof. Vasile 
Roman).

— Comitetul pentru cultură și 
artă avea datoria să asigure lecto
rii. Alegerea lor a fost însă formală. 
La ultima expunere, cu cîteva ore 
înaintea începerii ei. lectorul a 
anunțat că nu mai poate veni, și a 
oferit organizatorilor un text, citit 
-apoi de un metodist al casei de 
cultură. Or, în aceste condiții, , în 
care formalismul ajunsese la loc fe 
cinste, era. imposibil să convir 
tineretul să revină : iar cursul nu 
a mai putut fi continuat (Ilie Po
mană, secretar al comitetului ju
dețean U.T.C.).

Ar mai fi multe de spus referi
tor la viata culturală a tînărului 
centru județean. Despre cineclubul 
din localitate ziarul nostru a scris 
cu cîtăva vreme în urmă lucruri 
dintre cele mai frumoase. Cu toate 
acestea, filmele lucrate, împreună 
cu aparatura zăceau pînă nu de 
mult prăfuite în magazia casei de 
cultură. Tinerii din Vîlcea ne-au 
relatat că nu au unde să danseze, 
deoarece holul Palatului culturii 
găzduiește asemenea manifestări 
numai o dată pe lună (șl nici atunci 
cu regularitate). La comitetul muni
cipal U.T.C. ni s-a amintit și des
pre discuțiile purtate pentru trans
formarea unei cofetării din oraș 
într-un local al tineretului (care să 
găzduiască seri de poezie, de mu
zică. întîlniri cu diverși oameni de 
artă sau știință), discuții rămase 
deocamdată sterile. Dacă limită ;’, 
Ia acestea numărul exemplelor', b' 
facem pentru că din toate se des
prinde una si aceeași trăsătură a 
stilului de muncă al organelor cultu
rale locale : lipsa de inițiativă, com
pletată uneori cu lipsa solicitudinii 
fată de propuneri, fată de unele 
cercuri sau formații artistice a că
ror activitate ar trebui încurajată.

De aceea dorim să subliniem încă 
o dată o idee, replică la scuzele 
auzite de atîtea ori în Rm. Vîlcea : 
nu condițiile lipsesc aici, ci perse
verenta preocupare pentru a le fo
losi cu maximum de eficientă. Dacă 
organele culturale locale vor între
prinde neîntîrziat o analiză auto
critică serioasă, pornind de la a- 
ceastă premisă, avem convingerea 
că viitoarea vizită în orașul de pe 
malurile Oltului ne va prilejui nu
mai constatări îmbucurătoare.

vita î GRADINA DO1-

UNION — ÎS ; 17,48 ;

15,30 î

15,30 :

pentru copil : DOINA

• Comedlanțil (ambele serii) ! 
DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30.
e Program
— 9 ; 10.
e La dolce 
NA — 20,30.
0 Eclipsa i
20.30.

vederea
profesionale, a 
drept premii... 
de salarizare.

vîlcene s-au

și-a propus, pe bună dreptate, reor
ganizarea lui; ’
consecventă în 
săptămîna 1—8 
scenă a piesei 
săptămîna 1—6 . 
tămîna 5—10 mai ■ 
tura cu teatrul din Craiova pentru 
obținerea unei piese (deci s-a renun
țat la lucrarea „repetată" două luni), 
începutul lui iunie a găsit teatrul de 
păpuși în aceeași situație.

Mai mult decît atît, Deși, cu nu
meroase prilejuri conducerea casei 
de cultură a primit o serie de su
gestii privitoare la inițierea unor noi 
și variate activități cultural-distrac- 
tive. ele au fost sistematic ocolite. 
De pildă, s-a discutat despre înfiin
țarea în localul casei de cultură a 
unui club al tineretului : sub para
vanul veșnicelor cauze obiective 
(„nu avem spațiu") ideea a rămas în 
suspensie. în această situație, cu pri
lejul unui tecent meci internațional 
transmis la televizor, singurul 
unde sutele de tineri din oraș au 
tut să urmărească emisiunea a 
clubul... pensionarilor. La casa 
cultură există o așa-zisă sală de 
poziție. Ce-i împiedică pe organiza
tori ca tot aici să deschidă un club 
al tineretului ? Cu atît mai mult cu 
cît ei au în dotare în prezent : două 
televizoare (în afara altora două, din 
aceeași clădire, de la bibliotecă și de 
la casa creației populare), un magne
tofon, un picup. numeroase plăci etc. 
Cum este folosită toată această bo
gată bază materială ? In nici un fel. 
Și să nu uităm încă un „amănunt" : 
această instituție, aproape inexistentă 
în viata culturală a orașului, are 12 
salariat!, dintre care patru de spe
cialitate. In ce fel își justifică aceștia 
încadrarea ?

Ce a făcut în această situație co
mitetul județean pentru cultură și 
artă ? Răspunsul este unul singur : 
absolut nimic.

— Vom schimba conducerea așe- 
zămîntului de cultură — ne-a asigu
rat prof. Vasile Roman, președintele 
comitetului județean pentru cultură 
și artă — dar nu am găsit încă în
locuitor.

Și pînă atunci ? Inactivitatea va 
persista atîta vreme cît actuala con
ducere se va menține, sub privirile 
indiferente ale comitetului județean 
pentru cultură ? Discutînd stilul de
fectuos de lucru al acestuia, sîntem 
datori să facem o precizare. De fapt 
comitetul pentru cultură și artă a 
analizat cu un an în urmă, la 15 iu
lie 1968, activitatea casei de cultură. 
Din lectura procesului verbal al șe
dinței rezultă însă foarte limpede 
că s-a discutat în exclusivitate 
numai latura artistică, pe cînd des-

unde sub conducerea competentă a 
specialiștilor salariați, oamenii mun
cii găsesc cele mai felurite mijloace 
de petrecere a timpului liber. Cum 
răspunde acestor cerințe instituția 
vîlceană ? Am parcurs cu atenție 
programele de activitate ale ultime
lor trei luni și o concluzie s-a impus 
cu evidentă : casa de cultură din 
Rîmnicu Vîlcea dă dovadă de o inex
plicabilă inactivitate. Pare greu de 
crezut, dar în decurs de un sfert de 
an (și afirmația poate fi generalizată 
fără teama de a greși) instituția a- 
mintită s-a preocupat doar de pregă
tirea și organizarea unor spectacole 
artistice, nefăcînd nimic, dar absolut 
nimic, pentru a răspunde și celorlalte 
obligații incluse în însuși statutul 
său.

Iată de pildă cum arată programul 
unei săptămîni, alese absolut la în- 
tîmplare : 1—6 aprilie — un spectacol 
cu piesa „Opinia publică", un spec
tacol cu piesa „Sosesc diseară", trei 
spectacole cu piesa „Nota zero la

și și-a trecut-0 cu 
plan. Să-l urmărim : 
martie — punerea în 
„Elefănțelul curios" ; 
aprilie — idem : săp- 
„1 — se va lua legă-

0 Prințul negru : FEROVIAR — ?? 
9—13,30 în continuare ; 16 ; 18,30 ; <? 
20,45, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; <<
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — <<
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. <<
0 A trăi pentru a trăi : GRIVIȚA
— 9 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, FLA-
MURA — 9,15 ; 12 ; 14,45 ; 17.30 : SS 
20,15. . >>
0 Samuraiul : ÎNFRĂȚIREA IN- ?< 
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; ?? 
20. « 
0 Am două mame șl doi tați : \) 
BUZEȘTI — 15,30 ; 18. \\
O Vițelul de aur (ambele serii) : )) 
GRADINA BUZEȘTI — 20,15. >>
0 Rlo Bravo (ambele serii) : DA- << 
CIA — 8,30—20,15 în continuare ; << 
COTROCENI — 15 ; 18. <<
0 Crăciun cu Elisabeta : COTRO- >> 
CENI - 20,30. %
0 Tată de familie : UNIREA — 2?
15.30. la grădină — 20,15. 2?
• Roșii șl albii : UNIREA — 18, << 
o Rolls Royce-ul galben : LIRA — >>
15.30 ; 18, la grădină — 20,15. 2>
0 paradisul îndrăgostiților : DRU- 22 
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. <2
0 Becket : PACEA — 16 ; 19,15. Y> 
0 Pentru încă puțini dolari : 2/ 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15. >>
e Tarzan, omul junglei : FLO- << 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; << 
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; <<
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină <<
— 20,15, TOMIS — 9,30—17,30 în << 
continuare ; 19,30, la grădină — <<
20.30. //
o Contemporanul tău (ambele se- 22 
rii) : VIITORUL — 15,30 ; 19. «
0 Nu vor fi divorțuri : MIO
RIȚA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,30, GRADINA EXPOZIȚIA
— 20,15.
0 Asasinatul s-a comit luni : 
MOȘILOR — 15,30; 18 ; 20,30 la 
grădină - 20,15.
e Căsătorie pripită S POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20.30.
0 Vera Cruz : MUNCA — 16 ; 18.
0 Prințesa tristă : MUNCA —
0 Pipele : FLACĂRA — 15.30 ; ie ; 
20,30.
0 Vremuri minunate la Spessart: 
VITAN — 15,30 ; 18. la grădină — 
20,15.
0 Noaptea e făcută pentru... a 
visa : RAHOVA — 15,30 ; 18, la 
grădină - 20.30.
O Pe urmele șoimului : PROGRE
SUL - 15,30 : 18.
0 Crimă în stil personal : PRO
GRESUL — 20,30.
0 Iluzii : FERENTARI
18 ; 20.15.
0 Noaptea : COSMOS
18 ; 20,15.
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Radu CONSTANTINESCU

de înșurubat mufe, 
strunguri și apa
ratură electrică 
pentru panourile 
electrice și pupi
trele de coman
dă, care trebuie 
aduse din import. 
Punerea în func

țiune a acestui o- 
biectiv este în
greunată și de u- 
nii furnizori de 
utilaje din țară. 
Cele mai multe 
utilaje sînt con
tractate cu U.C.M. 
Reșița, uzina „23 
August" din Capi
tală, uzina „Pro
gresul" din Brăi
la, uzina „Inde
pendenta din Si
biu și cu alte uni
tăți din cadrul Mi

nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini. Pe baza protocolului în
cheiat între conducerile ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
Ministerului Industriei Metalurgice, 
și Comitetului de Stat al Planificării, 
a graficului coordonator stabilit încă 
de anul trecut, uzina din Roman a 
predat documentația și comenzile u- 
nităților furnizoare. Se pare însă că 
unii din acești furnizori nu înțeleg 
însemnătatea livrării cît mai ur
gente a utilajelor tehnologice șl, ca 
urmare, au stabilit ca anumite piese 
și instalații să fie executate spre 
sfîrșitul acestui an.

Este necesar ca Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini, împreună cu Ministerul In
dustriei Metalurgice, să intervină 
cu toată răspunderea pentru a inten
sifica execuția utilajelor necesare 
laminorului și pentru aducerea grab
nică din import a celor care mai 
trebuie procurate. Laminorul trebuie 
să fie dat în funcțiune în termenul 
stabilit. Munca avîntată a construc
torilor și montorilor de pe acest șan
tier, în întîmpinarea Congresului al 
X-lea al partidului, trebuie sprijini
tă îndeaproape.

(Urmare din pag. I)

tată, domesticită, distri
buită, valorificată rațional 
Circa 1 000 kilometri de 
conducte tehnologice s-au 
instalat pe aceste pămin- 
turi, colector de impresio
nantă ramificație, hidră 
metalică pluritentaculară 
care controlează teritoriile 
zăcămintelor de gaze, le 
dă finalitate. Stația de dez- 
benzinare instalată aici 
pentru prelucrarea gazelor 
de sondă a pus în valoare 
o nouă dimensiune a aces
tor pămînturi petrolifere — 
a început producția gazo- 
linei. O tonică așezare a 
lucrurilor s-a produs ; ac
tualmente nici o sursă de 
gaz nu se pierde și nu se 
arde, se recuperează inte
gral. Fîntînile aurului al
bastru lucrează pentru om, 
pentru mai binele său.

Rău îmi pare că n-am 
fosț suficient de atent la 
mersul lucrărilor, ca să 
particip la celebrarea stin
gerii ultimei torțe din 
Gorj. Pe paralela 45 murea 
o vîrstă (a adolescentei, să 
zicem) ; se năștea alta, 
impetuoasă, vivace, ai că
rei aliati sînt durata și 
forța ideilor. Locul meu 
acolo era.

PIRAMIDELE
Inginerul șef al schelei 

de extracție Țicleni își 
inaugura vocația de petro
list tocmai pe cînd semna
tarul acestor rînduri își 
lua rămas bun (era 1957) 
de la un alt inginer care îl 
însoțise un timp prin pei
sajul cu sonde, aflat a- 
tunci în apogeu de fecun
ditate Deci; omul acela 
proaspăt venit. Victor Mu
rea, e azi un veteran, e 
memoria mea vie

— Numește-mi cel mai 
însemnat proces care s-a 
produs în acest răstimp, îl 
invit pe bărbatul încă tî- 
năr, bonom, care știe să-și 
ascundă morga de condu
cător de schelă și îmi răs
punde prompt ■

— Sîntem antrenați In-

tr-o sincronică mișcare pe 
orizontală și verticală.

— Nu înțeleg, am zis cu 
voce tare (ori poate numai 
în gînd) și părăsind limba
jul criptic, interlocutorul 
m-a condus cu abilitate 
prin labirintul de proble
me ale universului cu son
de, avînd grijă să ne men
ținem pe o coordonată de 
bază, al cărei ecou mă fac.

Mișcarea pe ORIZONTA
LA (sincronic geamănă și 
convergentă cu cealaltă) 
indică procesul extensiv al 
activității petrolifere a
schelei, adică cercetarea și 
abordarea de noi spații
sondabile, deci evaziunea
sondelor în geografii extin
se. Schela Jicleni (a că
rei rază de acțiune se 
limita în trecutul apro
piat doar la vatra lo
calității pe care o denu
mește) și-a mărit aria de 
bătaie și forța de percuție. 
Arborele petrolifer, care 
acum un deceniu era 
încă un vlăstar, își ro
tunjește coroana matu
rității. ■ Se cuvine să-i 
lăudăm creșterea și puter
nicele rădăcini pe care 
le-a pogorît în pămîntul 
tării.

Cealaltă mișcare, a VER
TICALEI, indică adîncimea 
la care știu coborî azi cău
tătorii de aur negru. Dacă 
prin 1959 se fora la 2 000— 
3 000 metri adîncime, de 
cîțiva ani încoace sapele de 
foraj „pipăie" în mod cu
rent adîncurile. operînd 

metri sub 
o victorie 
șl un stră- 
al echipa-

dela 6 000 
scoarță. E 
de tehnicitate 
lucit examen _ 
mentelor românești de fo
raj și extracție. Este ex
presia concentrată a poten
țialului petrolifer de care 
dispunem la ora actuală. 
E potrivit, credem. în con
textul de față, să reținem 
acel pasaj al Directivelor 
celui de al X-lea Congres 
al partidului, care vizează 
în următorul plan cincinal 
direcții, tendințe și necesi
tăți asupra cărora Gorjul 
petrolifer se apleacă în ul
tima vreme cu statornicie, 
încît tendința generală are

atr
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Concert dat de orchestra 
„Academica" a Conservatorului 
din București. Dirijor : Alexan
dru Sumskl — 20.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Heidel- 
bergu! de altădată — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-

dra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Nepotul lui Rameau — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Photo Finish — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile de 
sassafras — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică” (sala 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl 
pușa — 10.
o Teatrul satiric muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) :

din 
pă-

Tâ-
Tănase- 

Revue — 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Femei, femei, 
femei — 19,30.
o Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu" : Adam și Eva la revistă —

17,30 — Buletin 
„Năzdrăvăniile lui 
pretează Elisabeta 
Limba engleză — lecția 61. 18,15 — Ti
nere, cunoaște-ți tara 1 dedicații în 
Cetatea Aradului. Film realizat de 
Victoria lonescu și Sabin Devderea. 
18,45 - Montaj folcloric. Soliști : Ma
de copii din comuna Arcani, județul

do știri. 17,35 - 
Pată Albă". Inter- 
Ionescu. 17,50 —

rla Arbagic, Ion Pupăză șl un grup . ...
Gorj. 19,00 — Din lumea științei. Centre științifice : Timișoara. 19,30 — Tele
jurnalul de seară. Buletinul meteorologic. 20,00 — Seară de teatru. „Mane
chinul sentimental" de Ion Minulescu. Transmisiune de la Teatrul Național 
din Cluj. 22,00 — Muzică ușoară cu Glgl Marga șl Frankie Avalon. 22,40 — 
Publicitate. 22.45 — Prim plan. Prof. dr. Ana Aslan. Emisiune de Mihai 
Stoiân. 23,05 — Telejurnalul de noapte. 23.13 — închiderea emisiunii.

(în cazul nostru) o prefi
gurare reală, pe care des
crierea noastră o sesizează, 
a adus-o în prim plan. 
Se spune în Directive, prin
tre altele, privitor la 
tracția de țiței : „se 
urmări perfecționarea 
todelor de oxploataro
scopul creșterii randamen
tului sondelor și a coefici
entului de recuperare a ți
țeiului din zăcăminte, folo
sirea mai bună a gazelor 
de sondă ; se va trece la 
exploatarea rezervelor de 
la mari adîncimi".

ex- 
va 

me
in

sa verbală, 
în care s-a 
acolo, în spațiul hindic :

Plecam dintr-un Bucu
rești geros, cu zăpadă sub
țire, într-o zi de treispre
zece (nu cred în supersti
ții I) ; la hotelul în care 
îmi lăsam noaptea mea 
albă de dinaintea plecării 
termometrul arăta —26° 
Celsius, ca să plonjez în- 
tr-un New Delhi de +42° 
Celsius. Am resimțit, vă 
dați seama, șocul biologic ; 
am urmat cu sfințenie in
structajul medical ce ni se

cît în spiritul 
produs, atunci.

limbii hindi, din grupul de 
vorbire sing, amănunt ex
trem de util, pentru că am • 
cîștigat prietenia parteneri
lor noștri cu care cores
pondăm și azi. Sondele au 
putut fi ridicate f 
sperat) înaintea ; 
lui musonic. E 
să plăcere ca. 
cediu fiind, să 
cele o sută și ceva de scri
sori, corespondența mea 
hindusă. Dincolo de cuvin
tele puse pe hîrtie, ochii 
minții mele revăd totul, 
dar absolut totul, în cele

(lucru ne- 
anotimpu- 

o alea- 
în con- 

i recitesc

culă. Viața omului din pe
trol e legată de sondă, po- 
liedrul gigant care se mută 
din loc în loc, de aici spre 
te-miri-unde, în direcții ne
știute, după o haotică 
busolă ghidată de viața se
cretă a tenebrelor. Asta-i 
greul profesiei ; dar tot 
ăsta-i și farmecul ei, teri
bilul liant care îl face pe 
om de nedislocat din ener
gica lui matrice. (Eu nu 
știu vreun caz ca cineva 
să fi îmbrățișat meseria de 
petrolist. în deplinul înțe
les al cuvîntului. ca după

Pe „arterele" industriale
ale Olteniei

Acest potențial și acești 
parametri și-au demonstrat 
pe deplin clasa înaltă și 
funcțiunile, nu numai în 
bazinele românești, la sca
ră autohtonă, cl și în străi
nătate, de exemplu în In
dia, Birmania, în prezent în 
Algeria, (ca să menționăm 
doar țări abordate de son
dori din Ticleni). Praho
veanul Costică Moldovea- 
nu. oltean prin adopțiune, 
este unul dintre ambasado
rii petrolului nostru ; a 
acordat asistență tehnică în 
India, unde „a pus pe pi
cioare" niște 4LD-150A, 
gigantice plante industria
le, cu care România se 
mîndrește. Experiența trăi
tă acolo I-a marcat vizibil 
pe omul în misiune ; îl in
vit să-și deruleze memoria 
acelui timp și. din aproape 
în aproape, monologul se 
constituie plastic. într-o 
curgere filmică. 11 tran
scriu, mi atît în expresia

făcuse de acasă și primej
dia albă a fost traversată 
cu bine. In Ahmedabad, 
statul Gujarat (locul nos
tru de muncă) anotimpul 
era prielnic unei demarări 
bune ; acel ianuarie (1961), 
ne spunea cu un timbru 
energic că timpul e măsu
rat aici, că e cazul să ne 
grăbim, că peste puține 
săptămîni vine „perioada 
musonului" cînd, practica- 
mente, activitățile sub ce
rul liber se sting cu desă- 
vîrșire. Munca propriu-zisă, 
demonstrația . pe agregate 
și predarea „secretelor" se 
făcea din mers ; ambele 
părți, fără alegere, erau în 
același timp lucrători și 
elevi. Am renunțat la trans
lator, sprijinindu-ne pe 
similitudinile de expresie 
tehnică și, se înțelege, pe 
engleza pe care o învățam 
asiduu. Ne-am familiarizat 
cu uzualele expresii ale

mai mici amănunte și cu
lori. S-ar puțea alcătui, 
zău așa !. un roman. Știți 
ce au vrut să afle indienii 
pe scara avionului, la ple
care ? Ce anume mi-a plă
cut mai mult în țara lor. 
Le-am spus corect : pirami
dele 1 S-au înclinat bud- 
haic. zicîndu-mi la rîndul 
lor : „Si nouă ne plac pi
ramidele voastre de oțel și 
duraluminiu". Le-am mul
țumit cu aceeași înclinare 
a trupului pînă la jumă
tate.

INVITAȚIA
Mărturisesc că totdeauna . 

am fost puternic impresio
nat de destinul dur, dra
matic, al profesiilor mi
gratoare. Una dintre ele 
este aceea de petrolist; 
ești mereu pe drumuri, cu 
traista în băț, pe ploaie, 
pe vînt, pe zloată și cani

aceea să o abandoneze ; e 
ceea ce se cheamă o „me
serie pe viață". Și mai e, 
totodată, o meserie care 
se transmite, se dă din tată 
în fiu ; în Prahova, de 
pildă, poți reconstitui, fără 
prea multă bătaie de cap, 
arborele genealogic al ce
lor mai multe familii de 
sondori, coborînd pe firul 
și arborescenta „clanului", 
ale profesiei neschimbate 
pînă la peste un veac îna
poi, cît însumează vîrsta 
petrolului românesc. Vom 
încerca o atare experien
ță pe Paralela noastră, la 
timp potrivit și la loc po
trivit).

Și totuși, în pofida aces
tui pronunțat și nobil în- 

■ semn de statornicie, în cli
pele de acută oboseală, de 
greu istov de rea înstrăi
nare, sondorul tînjește nu 
o dată după un mediu calm, 
cu energii domesticite, unde

vînturile neprevăzutului nu 
bat; sînt clipele de reve
rie, de gînd la „altceva" 
ale omului tatuat de crivăț 
și ierni, marcat de acizii 
tari ai încleștărilor cu na
tura, călit — fibră cu fibră, 
pînă la sunet pur, crista
lin — de energiile debor
dante pe care le produce 
spre a stăpîni surda și nea
gra și eruptiva furtună a 
pămîntului, pe care geolo- 
giile o aruncă uneori ca pe 
o sudalmă. E secunda cînd 
copleșitul om se gîndește la 
cuib, la spațiul închis. Ia 
cămin și, ca atare, evocă 
orașul. îndeosebi petroliș
tii de „avangardă". înain
te mergătorii, sînt traver
sați de acest sentiment, ivit 
din situația lor de pere
grini, căutători de noi 
pungi, noi zăcăminte, noi 
straturi, noi văi de naftă. 
E împrejurarea cînd ar fi 
contra firii umane să nu 
dorești. pasager măcar, 
locurile tihnite ale civiliza
ției constituite, orașele, 
flori deschise, mereu egale 
cu ele însele.

Intuiesc, nu de azi de 
ieri, această psihologie a 
sondorului; nu i-am dat 
glas pentru că n-am avut 
cînd și cum, pentru că 
n-am întrezărit termeni și 
forme care să propună o 
modificare. Ajuns în Gor
jul petrolifer mă adresez 
unui om și omul acela ros
tește o frază, o singură și 
memorabilă frază care dă 
sens, finalitate, observației 
comunicate mai sus, o re
consideră în luminile - ade
vărului : DACĂ N-AM 
PLECAT NOI LA ORAȘ, 
A VENIT ORAȘUL LA 
NOI. Spusa omului de pe 
stradă are valoare de sim
bol, exprimă concentrat și 
frumos o întreagă stare, un 
proces pe care probabil că 
n-aveam talentul să-l ex
prim în. multe cuvinte.

Faptul e acesta : dacă 
n-au ajuns să plece ei la 
oraș, a venit orașul la ei. 
De anul trecut, din iunie, 
sondorii peregrini, ajunși 
în vecinătatea Oltețului. 
depresiunea cu dealuri 
culmi rotunjite, la vest

platforma Jiului, în partea 
sudică a Carpaților Getici, 
în a treia lor porțiune, cea 
dintre Olt și Motru, cu 
relief terasat și climă tem
perat continentală, în plin 
peisaj agrar, sondorii aceia, 
zic, și-au constituit un oraș. 
El se numește Tîrgu Cărbu- 
nești. A crescut exclusiv 
din țiței. Piocesul nu-i sin
gular. La o aruncătură de 
băț — Țiclenii; așezare ur
bană de ultimă oră. S-a 
ridicat din țiței. Apoi (fă— 
cînd un pas mai spre est 
pe linia Paralelei) Boldești- 
Scăienii, oraș construit pe 
țiței și din țiței ; ca să nu
mim doar aceste trei orașe 
de țiței (declarate urbane 
anui trecut) și care se a- 
daugă altora,- de tradiție 
petroliferă (Moreni, Cîmpi- 
na, Băicoi) și ele ale Para
lelei 45.
. Ce s-ar putea spune des
pre „fața" noului oraș 
Tîrgu Cărbunești ? Niște 
argumente „reci", care se 
refuză imaginii literare, 
dar au avantajul că ne fi
xează pe solul ferm al rea
lităților : învățămint dife
rențiat, sute de apartamen
te în ultimii ani, 80 la sută 
din populație salariată în 
industrie, peste 100 de in
telectuali (profesori, medici, 
juriști, ingineri).

— Sîntem o așezare ai 
cărei aliați sînt viitorul și 
perspectiva, îmi spune pri
marul orașului, Nicolae AI- 
băstroiu.

— Convinge-mă, îl invit.
— Beneficiem 

‘ cele cinci (de 
cinci ?, mi-am 
să-l întrerup — 
diții fundamentale ale 
voltării : cale ferată, 
portante surse de apă, 
de sondă (consum 
trial și casnic), energie e- 
lectrică (liniile, de înaltă 
tensiune trec prin raza 
rașului, au o „coborîre" 
statie transformatoare) 
în sfîrșit, ne situăm 
răscrucea unor legături 
trasee rutiere moderne. Alt
fel spus, sîntem locul în 
care se poate investi efi
cient, rentabil și de per-

de toate 
ce tocmai 
zis, 
n.a.),

fără 
con- 
dez- 
im- 

gaze 
indus-

o— 
cu 
Și. 
la 
Și

în
Si 

de spectivă.
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Plecarea tovarășului
Maxim Berghianu la Moscova

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de nisterului Afacerilor Externe, fac o

'Luni la amiază a plecat la Mosco
va tovarășul Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, însoțit de consilieri și ex- 
perți, pentru a participa la o ședință 
în cadrul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc (C.A.E.R.) în legătu
ră cu dezvoltarea în continuare a 
colaborării economice si tehnico-ști-

Plecarea unei delegații de activiști 
ai P.C.R. ia Berlin

Luni dimineața a plecat la Berlin 
o delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Mihail Flores- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului Economic, 
care. Ia invitația C.C. al P.S.U.G., 
face o vizită în R. D. Germană în 
schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul Bănea

Lucrările unor comisii 
permanente ale

Marii Adunări Naționale
între ? și 9 iunie a.c., au avut loc 

la Palatul Marii Adunări Naționale 
ședințe ale unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale, în ca
drul cărora au fost examinate, din 
însărcinarea Consiliului de Stat, 
unele proiecte de decrete.

Comisia pentru sănătate, muncă și 
asigurări sociale, întrunită sub pre
ședinția tovarășului Gheorghe Vasi- 
lichi, președintele comisiei, a anali
zat și dezbătut Proiectul de decret 
privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Consiliului Sanitar Su
perior. Proiectul de decret a fost, de 
asemenea, examinat și discutat într-o 
ședință a Comisiei juridice conduse 
de președintele comisiei, tovarășul 
prof, \univ. Traian • Ionașcu.

Pfo’-ct'ul de decret a fost expus 
în faU comisiilor de tovarășul prof.

Sosirea in Capitală a unei delegații a 
Comitetului orășenesc Budapesta al P.M.S.U.

IO)

Cadrul pitoresc al naturii, do
minat de masivele împădurite 
ale Tarcăului și Hășmașului 
Mare a devenit o vastă tribună 
de unde privirile miilor de oas
peți urmăreau desfășurarea unui 
original festival al județelor 
Arad, Hunedoara, Alba, Mureș 
și Harghita. Cele mai bun? for
mații artistice de amatori și-au 
dat pentru întîia oară întîlnire 
la izvoarele apei limpezi a 
Mureșului, nu departe de unde 
izvorăște șt Oltul și unde bă- 
trînii satelor de aici povestesc 
legende despre rîurile gemene 
care ies la lumină din mărunta
iele de piatră ale munților. Re
luată în ecouri de văile în
conjurătoare, una din varian
tele legendei, transmisă pe fond 
muzical la difuzoarele instalate 
pe coamele dealurilor, a devenit 
un simbol al primei ediții a 
acestui festival folcloric care a 
înfățișat pe aceeași scenă ne
stematele creațiilor populare ale 
românilor, maghiarilor și ger
manilor ce trăiesc înfrățiți în 
patria ce-și sărbătorește anul 
acesta un sfert de veac de la 
eliberare.

Pusă sub semnul aniversării 
n 25 de ani de viață nouă 
și bogată, panorama pe
trecerii populare de la Izvorul 
Mureșului a înfățișat privirilor 
o bogată paletă a coloritului 
costumelor românești, maghiare 
și germane, contopite în frăția 
jocului și cîntecului. Purtate de 
fete și flăcăi chipeși, haine în
florate și cusute cu măiestria 
artei strămoșești s-au perindat 
pe scenă sub acompaniamentul 
fanfarelor din Gheorghieni și 
Toplița. Timp de cîteva ore, pe 
scena în aer liber au evoluat 
echipa de dansuri din orașul 
minier Bălan, corul din Ditrău, 
județul Harghita, ansamblul de 
cîntece și dansuri populare din 
Arad, taraful de muzică popu
lară cu soliști vocali și instru
mentiști, grupul vocal , din 
Luncoiul de Jos, județul Hune
doara, taraful casei de cultură 
din Blaj, județul Alba, ansam
blul folcloric „Măsura oilor" din 
Rușii-Munți și formația de dan
suri germane din Sălăuș, jude
țul Mureș, ansamblul folcloric 
din Miercurea Ciuc cu monta
jul „O seară pe munte" și altele.

Ceterașii au cîhtat fără ză
bavă la hore, ceardașuri și val
suri pînă în faptul serii.

La această sărbătoare a cînte- 
eului și jocului din județele de 
pe Mureș, care urmează să se 
desfășoare în fiecare an, au a- 
sistat, pe lîngă un mare număr 
de spectatori, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat din județele participante, ai 
Comitetului de stat pentru cul
tură și artă.

L DEAKI 

ințifice dintre țările membre ale 
C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți Gheorghe Cioară și 
Petrache Buzoianu, prim-vicepre- 
ședinți ai C.S.P., și alți reprezentanți 
ai Comitetului de Stat al Planificării.

Au fost de fată A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

sa, delegația a fost condusă de tova
rășul Roman Moldovan, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Economic, de activiști de 
partid.

Au fost de față membri al Amba
sadei R.D. Germane la București.

(Agerpres)

dr. Marin Voiculescu, adjunct al mi
nistrului sănătății, care a dat apoi 
lămuririle cerute de deputați.

Comisia juridică a examinat, da 
asemenea, Proiectul de decret pri
vind ratificarea Convenției de la 
Berna pentru protecția operelor lite
rare și artistice, revizuită și semna
tă Ia Stockholm la 14 iulie 1967, pre
zentat comisiei de către tovarășul 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, și de tovarășul Vasile 
Dinu, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, care 
au răspuns la întrebările puse de de- 
putați.

Rapoartele comisiilor, exprimînd 
concluziile cu privire la proiectele 
de decrete examinate, urmează să 
fie prezentate Consiliului de Stat.

(Agerpres)

La invitația Comitetului munici
pal București al P.C.R. și a Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, luni 
seara a sosit în Capitală o delega
ție a Comitetului orășenesc Buda
pesta al P.M.S.U. și a Sfatului; 
popular al orașului: Budapesta' ' con-;i\" 
dusă de tovarășul Sarlos Istvan, 
membru al C.C. al P.M.S.U.. pre
ședintele Comitetului executiv al

Cronica zilei
Ministrul comerțului interior, Ni- 

colae Bozdog, a plecat luni la Ber
lin la invitația ministrului comerțu
lui și aprovizionării din R. D. Ger-, 
mană, Giinter Sieber, pentru a par
ticipa la manifestările ce vor avea 
loc cu prilejul organizării expoziției 
„Rațio’69".

•fc

Președintele Comitetului național 
de organizare francez (C.N.O.F.), 
Henry Fayol, și persoanele care îl în
soțesc au făcut luni o vizită la Mi
nisterul Muncii, unde au fost primiți 
de Mircea Voinescu, prim-adjunct al 
ministrului.

★
In cursul zilei de luni, membrii 

misiunii economice taylandeze con
dusa de Yuad Loesrit, ambasadorul 
Taylandei la Moscova, care face o 
vizită în țara noastră, au avut în
trevederi cu membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior și 
ai Camerei de Comerț.

★
La invitația Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, luni seara a 
sosit în Capitală Orban Laszlo, prim- 
adjunct al ministrului culturii din 
R. P. Ungară.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de Ale
xandru Bălăci, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, de funcționari superiori din 
C.S.C.A.

Au fost prezenți Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Rezultate prestigioase pe graficele întrecerii
(Urmare din pag. I) 
lioane de cărămizi, precum, și im
portante cantități de materiale izo
latoare, de finisaj și echipament e- 
lectric.

Realizări însemnate în întrece
re au obținut în intervalul ce a tre
cut din acest an și muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din industria 

■ușoară. Ei au depășit cu 313 mili
oane lei producția globală indus
trială planificată pe cinci luni, 
ceea ce reprezintă aproape jumă
tate din angajamentul anual; pla
nul la producția marfă vîndută și 
încasată a fost realizată în propor
ție de 101,3 la sută, iar sarcina de 
creștere a productivității muncii — 
de 100,8 la suta. Colectivele unită
ților din industria ușoară au pro
dus peste prevederi 512 000 mp țe
sături de bumbac, 144 000 mp țe
sături de lină, 181 000 mp țesături 
de mătase, 557 000 bucăți tricotaje 
și confecții în valoare de 80 mili
oane lei. Valoarea beneficiilor su
plimentare este estimată la circa 
95 milioane.

Din județul Dolj; am primit o 
știre în care ni se comunică unele 
din succesele oamenilor muncii din 
întreprinderile județului. Planul 

Miniștri Gheorghe Rădulescu a pri
mit luni la amiază pe directorul ge
neral adjunct al Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), Myer Cohen, și pe Guil- 
laome de Spoelberch, adjunct al re
prezentantului rezident al P.N.U.D. 
pentru Europa, care, la invitația Mi-

Vizitele directorului general adjunct 
al Programului Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare
Luni dimineața, directorul general 

adjunct al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare, (P.N.U.D.), 
Myer Cohen, însoțit de Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a făcut o vizită la Centrul 
de perfecționare a pregătirii cadre
lor de conducere din întreprinderi, 
de la Otopeni.

In prezența directorului general 
adjunct al P.N.U.D.. a avut loc inau
gurarea trecerii unității de prelu
crare automată a datelor din cadru] 
centrului, de la faza experimentală 
la cea operațională. Incepînd cu a- 
ceastă dată aici se efectuează aplica
ții practice curente privind progra
marea și controlul producției și alte 
operațiuni de evidență a unor mari 
întreprinderi bucureștene. Această 
modernă unitate de calcul a fost rea
lizată în principal cu contribuția 
fondului special al O.N.U. în cadrul 
convenției încheiate între guvernul 
român, Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare și Organizația In
ternațională a Muncii.

Myer Cohen s-a interesat de me
todele de instruire folosite, precum

întîlnire prietenească la ambasada 
Uniunii Sovietice

Ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, A. V. Basov, a organizat, 
luni după-amlază, la sediul ambasa
dei, o întîlnire prietenească, cu pri
lejul împlinirii a 35 de ani de la sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 
România și U.R.S.S.

Au luat parte tovarășii Corneliu 
Mănescu, ministrul-afacerilor exter
ne, Mihail Roșianu, președintele- Aso

Sfatului popular al orașului Buda
pesta.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați 
de tovarășul Dumitru Popa, de 
membri ai Comitetului municipal 
București al P.C.R. și ai Comite
tului executiv al Consiliului.popular., 
al municipiului București.

A fost de fată Jozsef Vince, am
basadorul R.P Ungare la București

(Agerpres)

La Casa ziariștilor din Capitală a 
avut loc luni seara o conferință de 
presă în cadrul căreia tov. Ion Ilies
cu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretu
lui, a vorbit despre masa rotundă cu 
tema „Rolul și contribuția tineretului 
la asigurarea unui climat de pace și 
securitate în Europa", care se va des
fășura la București între 15—20 iu
nie, din inițiativa Uniunii Tineretu
lui Comunist din România.

Au participat ziariști români și 
corespondenți ai presei străine, ata
șați de presă.

★
Ministrul federal pentru alimen

tație, agricultură și silvicultură al 
R. F. a Germaniei, dr. Hermann Hd- 
cherl, împreună cu Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, a vizitat luni dimineața 
întreprinderea agricolă de stat „30 
Decembrie". In continuare, oaspetele 
german a făcut o călătorie în jude
țul Prahova, unde a vizitat între
prinderea agricolă de stat sere — 
Ploiești. Cooperativa agricolă de pro- 
ducție-Bucov și Institutul de cerce
tări pentru viticultură .și vinificație 
de la Valea Călugărească.

în timpul vizitelor, oaspetele a fost 
însoțit de dr. E. Strătling, ambasado
rul R. F. a Germaniei la București.

★
La concertul de luni seara al or

chestrei simfonice a Filarmonicii de 
stat din Ploiești și-a dat concursul 
pianista iugoslavă Zlata Feller.

(Agerpres)

pe cinci luni la producția globală 
a fost realizat în proporție de 101,6 
la sută, iar la producția marfă în 
proporție de 100,5 la sută. Valoarea 
producției realizate peste plan se 
ridică la peste 40 milioane lei. In 
această perioadă au fost produse 
peste plan 233 MVA transforma
toare de forță, aparataj electric de 
înaltă tensiune în valoare de 579 000 
lei, cantități însemnate de țiței, 400 
tone îngrășăminte azotoase, con
fecții a căror valoare se ridică la 
2,5 milioane lei. Uzina „Electropu- 
tere", Întreprinderea electrocen- 
trale, uzina de mașini agricole 
„7 Noiembrie" și Schela de extrac
ție, toate din Craiova, Combinatul 
de zahăr și ulei Podari — iată 
cîteva dintre unitățile economice 
care au adus o contribuție sub
stanțială la aceste realizări.

Cu rezultate fructuoase în pro
ducție întîmpină cele două mari 
evenimente din viața partidului, a 
întregului nostru popor și colec
tivele unităților industriale din ju
dețele Iași și Satu-Mare. Întreprin
derile din județul Iași au realizat, 
de la începutul anului și pînă a- 
cum, o producție suplimentară va- 
lorînd peste 123 milioane lei. Ele 
au furnizat astfel peste sarcinile 

vizită în țara noastră.
Cu acest prilej, a avut loc o con

vorbire, desfășurată într-o atmosferă 
cordială, în cadrul căreia s-au discu
tat probleme privind stadiul execu
tării unor proiecte și cooperarea din
tre România și Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare.

și de rezultatele obținute de centru. 
Oaspetele s-a întreținut cu experți 
români și străini care lucrează la 
centru și cu cursanți.

Vorbind despre activitatea P.N.U.D. 
în domeniul dezvoltării economice, 
dl. Myer Cohen a arătat că un e- 
xemplu concludent al efortului na
țional și al cooperării internaționale 
sub egida O.N.U. îl reprezintă și 
centrul de la Otopeni. Vorbitorul a 
menționat că România este o țară 
care contribuie activ prin diferiți 
specialiști la înfăptuirea programelor 
P.N.U.D. în diverse țări ale lumii.

★
După-amiază la Ministerul Afaceri

lor Externe, Mircea Malița, adjunct 
al ministrului, a primit pe directorul 
general adjunct al Programului Nați
unilor Unite pentru Dezvoltare, Myer 
Cohen, cu care a avut o discuție de 
lucru.

*
Seara, Mircea Malița a oferit un 

dineu în cinstea directorului general 
adjunct al P.N.U.D. și a soției sale.

(Agerpres)

ciației române pentru legăturile de 
prietenie cu U.R.S.S., Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

II, 12 șl 13 iunie a.c. In tară: 
Vreme în general frumoasă și în în
călzire. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab. Vor cădea averse izolate de 
ploaie. Temperatura în creștere, mi
nimele vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar maximele între 20—30 
grade. în București: Vreme frumoa
să și în încălzire ușoară. Cerul va 
fi variabil, favorabil aversei de 
ploaie la începutul intervalului. Vînt 
slab., Temperatura în creștere.

Campionatele 
balcanice de tir
Campionatele balcanice de tir și 

„internaționalele" țării noastre au 
continuat ieri pe poligonul de la Tu
nari. în proba de armă liberă cali
bru redus poziția în picioare, victo
ria a fost obținută de țintașul ame
rican Riugby cu 380 puncte, urmat 
de Writter (S.U.A.) — 380 puncte și 
Jegenbrod (R.F. a Germaniei) — 
379 puncte. Proba contînd pentru 
Balcaniadă s-a încheiat cu victoria 
reprezentantului țării noastre Șan- 
dor — 379 puncte. Pe echipe, a cîș- 
tigat România. La poziția în „ge
nunchi" cel mai bun rezultat. 396 
puncte a fost obtinut de Writter 
(S.U.A.). Loncar (Iugoslavia) cu 392 
puncte a ocupat primul loc în cla
samentul balcanic. Pe echipe a cîș- 
tigat Iugoslavia. în proba de 3X40 
focuri armă liberă calibru redus 
victoria a revenit lui Writter (S.U.A.) 
— 1167 puncte. Rotaru (România) a 
realizat cel mai bun rezultat balca
nic : 1155 puncte. In sfîrșit proba de 
pistol viteză (duel eliminatoriu) — 
30 focuri a fost dominată de țintașii 
români M. Roșea — 297 puncte și 
V. Atanasiu tot cu 297 puncte.

Astăzi întrecerile continuă cu pro
bele de standard 3X20 focuri (b), 
pistol liber (60 focuri) și armă 20 
focuri (feminin și juniori).

(Agerpres)

de plan mai mult de 500 tone de 
țevi, cantități importante de penici
lină și derivate, 50 000 mp textile 
de tip mătase, circa 60 000 bucăți 
tricotaje, 1100 tone de ulei comes
tibil și alte produse. Obligațiile față 
de partenerii externi au fost ono
rate în această perioadă cu o depă
șire valorică de 39 milioane lei.

Pe ansamblul economiei județului 
Satu-Mare s-au obținut pînă în 
prezent produse suplimentare în 
valoare de 21,4 milioane lei, iar 
producția peste plan destinată ex
portului se ridică la aproape 14 mi
lioane lei. Cu cele mai importante 
rezultate se prezintă combinatul 
„1 Mai", întreprinderea „1 Septem
brie", fabrica de confecții „Mon
diala" și altele, care și-au supli
mentat angajamentele inițiale cu 
1,5—3 la sută, ceea ce echivalează 
cu o producție anuală suplimentară 
de aproape cinci milioane lei.

Rezultatele obținute pînă acum 
demonstrează angajarea totală a 
colectivelor de întreprinderi în în
trecerea socialistă pentru fructifi
carea marilor disponibilități ale e- 
conomiei noastre socialiste, hotă- 
rîrea unanimă a oamenilor muncii 
din industrie de a înfăptui exem
plar prevederile planului cincinal.

LUCRĂRILE CONSFĂTUIRII
INTERNAȚIONALE Â PARTIDELOR 

COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI y yIn cuvîn.tarea sa, rostită în ședința din 7 iunie, primul-secretar 
al C.C. al P.C. din Germania, 
MAX REIMANN, după ce și-a exprimat acordul de principiu cu proiectul documentului principal, a făcut o amplă prezentare a situației economice și social-politice din R. F. a Germaniei. In legătură cu aceasta, vorbitorul a demascat acțiunile periculoase pentru cauza păcii ale cercurilor neonaziste, revanșarde care urmăresc să revizuiască rezultatele celui de-al doilea război mondial. Totodată, a spus el, în Europa există puternice forțe care se pronunță pentru promovarea unei politici de destindere a încordării și pentru crearea unui sistem de securitate pe continent. Afirmînd că imperialiștii încearcă să scindeze aceste forțe, vorbitorul a arătat că este necesar să se asigure unitatea de acțiune a tuturor partidelor comuniste și muncitorești în lupta împotriva imperialismului. Aceasta constituie o premisă dintre cele mai importante pentru crearea unei alianțe largi a tuturor forțelor progresiste în lupta antiimperialistă. 'Oprindu-se pe larg asupra politicii Partidului social-democrat din R.F.G., vorbitorul a afirmat că unii lideri ai acestuia au renunțat la principiile socialismului și sprijină linia U.C.D.-U.C.S. Totodată, el a arătat că, în activitatea sa, P.C.G. pornește neabătut de Ia faptul că toți oamenii muncii au interese fundamentale în problemele cardinale și de acest fapt devin tot mai conștienți atît membrii de rînd, cît și cadrele partidului social-democrat. Comuniștii dinR. F.G., a subliniat vorbitorul,- au în vedere realizarea frontului unic cu social-democrații nu numai „de jos", dar se orientează și spre închegarea dialogului cu social-de- mocrații la toate nivelurile. Dacă liderii social-democrați — a spus el — ar fi gata să facă un schimb de păreri despre ceea ce trebuie să se întreprindă pentru a pune capăt puterii monopolurilor, a frîna orientarea spre dreapta, a obține crearea unui sistem european de securitate, comuniștii ar saluta a- cest fapt.Referindu-se la creșterea forțelor din R.F.G. care se pronunță împotrivă revanșismului și militarismului, vorbitorul a relevat că. alături de P.C.G., cerauri sindicale, clasa muncitoare, organizații ale Partidului social-democrat, grupuri din diferite pături ale populației, în primul rînd din rîndurile tineretului, cer renunțarea la pretențiile guvernului federal de a reprezenta întregul popor german, recunoașterea R.D.G., a granițelor existente în Europa. Succesul forțelor populare depinde în măsură considerabilă de găsirea elementelor comune și unirea pe baza unui program democratic de acțiune a tuturor forțelor populare, progresiste, indiferent de deosebirile în problemele ideologice și tactice. M. Reimann a exprimat apoi mulțumiri pentru solidaritatea interna- ționalistă manifestată de partidele frățești și le-a chemat să sprijine în continuare cererea pentru anularea interzicerii Partidului Comunist din Germania.In cuvîntarea sa, vorbitorul a formulat critici și acuzații la adresa politicii P. C. Chinez și a conducătorilor săi. El a încheiat, arătînd că divergențele nu trebuie să împiedice lupta unită a mișcării comuniste pentru țelurile consune, activitatea partidelor comuniste și muncitorești îndreptată spre găsirea căilor și mijloacelor de întărire a unității.

KNUD JESPERSEN, președin
tele P.C. din Danemarca, a subliniat că lupta împotriva imperialismului contemporan are o însemnătate hotărîtoare pentru dezvoltarea mondială, pentru destinele omenirii. Din însăși experiența noastră, a spus vorbitorul, putem observa că în această luptă a început o perioadă în care se clatină multe din temeliile vechii societăți, iar în rîndul poporului crește năzuința spre acțiuni intense în vederea înfăptuirii transformării sociale. In aceste condiții, P.C. din Danemarca se pronunță pentru coeziunea tuturor forțelor de stînga împotriva forțelor reacțiunii. Referindu-se la platforma democratică în jurul căreia pot fi unite toate forțele de stînga, reprezentantul comuniștilor danezi a relevat că, în domeniul politicii externe, 
o deosebită importanță are lupta pentru ieșirea țării sale din N.A.T.O. și promovarea unei politici de neutralitate, stabilirea unui sistem de securitate în Europa, care să înlocuiască blocurile militare existente.Oprindu-se apoi pe larg asupra manifestărilor politicii de agresiune promovată de cercurile imperialiste, în primul rînd de cele dinS. U.A., și arătînd primejdiile grave pe care această politică le generează pentru pacea și securitatea popoarelor, K. Jespersen a menționat, totodată, creșterea împotrivirii maselor față de manevrele și uneltirile imperialismului. Poten

țialul revoluționar din interiorul sistemului imperialist, a spus el, a sporit și se manifestă cu o nouă forță. Pozițiile imperialismului cunosc o relativă slăbire. în același timp, creșterea și întărirea lumii socialiste au creat noi posibilități în desfășurarea luptei antiimpe- rialiste.In continuare, vorbitorul s-a ocupat de problema întăririi coeziunii tuturor forțelor antiimperialiste. El a subliniat că premisa hotărîtoare a celei mai largi unități în lupta antiimperialistă o constituie unitatea mișcării comuniste. în legătură cu aceasta, el a arătat că în zilele noastre nici mișcarea revoluționară, nici mișcarea antiimperialistă nu pot fi conduse dintr-un singur centru. Independența, egalitatea în drepturi și sprijinul reciproc constituie părți componente ale internaționalismului proletar. Noi, a spus K. Jespersen, privim internaționalismul și independența partidelor, răspunderea lor națională și internațională ca părți componente ale unui tot unitar.In încheiere, vorbitorul a exprimat sprijinul P.C. din Danemarca față de proiectele documentelor supuse dezbaterii.
WALTER GUITTEAU, mem

bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Martinica, a arătat că partidul său se pronunță pentru o discuție liberă între partidele comuniste, pentru obținerea unității în lupta împotriva imperialismului și colonialismului.Exprimîndu-și acordul cu teza din documentul principal al consfătuirii cu privire la adîncirea crizei imperialismului și a pericolului permanent pe care acesta îl prezintă pentru pace și progres social, vorbitorul a subliniat convingerea că forțele unite ale țărilor socialiste, mișcării muncitorești internaționale și mișcării de eliberare națională sînt capabile să zădărnicească uneltirile imperialismului.în continuare, el a subliniat că este necesar să fie aprofundată ideea din documentul principal privind elaborarea bazelor relațiilor dintre partidele frățești.Exprimîndu-și acordul cu sarcinile expuse în document privind curățirea planetei de plaga colonialismului; vorbitorul a vorbit pe larg despre condițiile grele de trai ale poporului din Martinica și despre lupta acestuia pentru eliberare națională și progres social.El a propus elaborarea unui document în care să se exprime solidaritatea cu patrioții haitieni și protestul față de intervenția 'americană în Haiti.

WALTER ULBRICHT, 
secretar al Partidului Socialist U- 
nit din Germania, a subliniat la începutul cuvîntării sale că întărirea comunității statelor socialiste și unirea tuturor forțelor democratice și antiimperialiste constituie o sarcină primordială și că P.S.U.G. aprobă proiectul documentului principal. Ocupîndu-se de evoluția raportului de forțe pe plan internațional, el a arătat că socialismul a repurtat în ultimii ani mari victorii datorită eforturilor țărilor socialiste, ceea ce reflectă forța și dinamismul noii orînduiri. în ciuda uneltirilor imperialismului și a dificultăților în dezvoltarea internă, sistemul mondial socialist s-a întărit în ansamblul său, a crescut influența sa în lumea întreagă. Propunerile statelor socialiste îndreptate spre asigurarea păcii în lume, spre rezolvarea problemelor complexe ale politicii mondiale demonstrează că aceste state dețin inițiativa politică în lupta pentru pace și securitate. El s-a ocupat pe larg de problemele colaborării economice între țările socialiste, exprimînd punctul de vedere al P.S.U.G. în ce privește dezvoltarea în continuare a acestei colaborări.Șeful delegației P.S.U.G. s-a o- prit pe larg asupra trăsăturilor caracteristice ale imperialismului contemporan, insistînd asupra procesului de adîncire a contradicțiilor acestuia și de a- pariție a unor noi contradicții, asupra încercărilor cercurilor imperialiste de a modifica în favoarea lor raportul de forțe pe plan mondial. Dar statele socialiste și celelalte forțe revoluționare, acțio- nînd împreună, reușesc să dejoace aceste încercări și să transforme în înfrîngeri succesele pe care imperialismul le obținuse anterior. Vorbitorul a afirmat că imperialismul își păstrează caracterul aventurist și că a devenit mai agreșiv. Totuși, a precizat el, acesta nu mai este astăzi suficient de puternic pentru a modifica din nou în mod fundamental raportul de forțe în favoarea sa. Forțele revoluționare mondiale dispun de tot ce este necesar pentru a repurta noi victorii și a cauza imperialismului înfrîngeri. Cea mai importantă sarcină în prezent constă în a crea un front unit al tuturor oamenilor de orientare democratică și antiimperialistă.înfățișînd situația din R. D. Germană, vorbitorul a relevat succesele de seamă repurtate de oame

nii muncii sub conducerea P.S.U.G. Pentru prima oară, a spus el, a fost creat un regim socialist într-o țară dezvoltată în care clasa muncitoare era majoritară. In R.D.G. au triumfat relațiile de producție socialiste. Pe această bază, Congresul al VII-lea al partidului a stabilit obiectivele etapei următoare, în vederea dezvoltării sistemului socialist creat în țară.In continuare, Walter Ulbricht 
a vorbit pe larg despre situația economică și politică din R. F. a Germaniei. El a combătut politica militaristă, agresivă, a cercurilor imperialiste vest-germane. Vorbind despre forțele social-politice din R.F.G., el s-a referit la o- rientarea unora dintre liderii so- cial-democrației, orientare pe care a calificat-o ca antipopulară și antisocialistă. Totodată, vorbitorul a arătat că punctele de vedere ale unei părți importante a social- , democrației vest-germane coincid în numeroase privințe cu cele ale P.S.U.G., printre care în problema realizării unei înțelegeri cu celelalte state europene, pentru înfăptuirea securității pe continentul nostru.Walter Ulbricht a subliniat că în abordarea problemelor vieții politice internaționale trebuie să se pornească de la realități. Coexistența pașnică a celor două state germane presupune încheierea între ele a unor tratate bazate pe dreptul internațional. Vorbitorul a arătat că o condiție deosebit de ' importantă pe calea sure reunificarea celor două state germane este aceea ca R.F.G. să renunțe la poziția de a se prezenta ca fiind singurul reprezentant al tuturor germanilor.Referindu-se la politica externă a R.D.G., vorbitorul a subliniat, printre altele, că stabilirea relațiilor diplomatice cu R.D.G. de către Irak, Cambodgia, Sudan, Siria constituie o mărturie a prestigiului internațional crescînd al primului stat german iubitor de pace. R.D.G. luptă neobosit, împreună cu Uniunea Sovietică și cu celelalte state membre ale Tratatului de la Varșovia, pentru a obține sprijinirea apelului de la Budapesta în problema securității europene de către toate guvernele țărilor continentului nostru. ’ ■Nu punem nici o condiție preliminară pentru pregătirea și ținerea Conferinței pentru securitate în Europa, la care toate statele continentului vor lua parte pe picior de egalitate. Vom pune totul în joo pentru a înfăptui securitatea europeană, pentru a se realiza un climat de destindere, susceptibil să facili- teze și să normalizeze relațiile dintre cele două state germane. Organizarea conferinței statelor europene în problema securității va contribui, desigur, la netezirea drumului spre statornicirea coexistenței pașnice a statelor cu regimuri sociale diferite.In legătură cu sarcinile actuale ale mișcării comuniste mondiale, W. Ulbricht a subliniat necesitatea evidențierii și unirii tuturor factorilor care acționează împotriva imperialismului, folosirii tuturor posibilităților nou create de întărire a luptei antiimperialiste, dezvoltării coeziunii rîndurilor mișcării comuniste, activizării și intensificării mișcărilor antiimperialiste ale maselor populare.In continuare vorbitorul a formulat critici la adresa politicii P.C. Chinez și a conducerii sale.Țările socialiste, ca și partidele. frățești din numeroase țări au obținut, în cursul ultimelor decenii, mari succese. Nici, un alt regim social, nici o forță politică din istorie n-a obținut, într-un răstimp atît de scurt, succese atît de importante ca socialismul. Aceasta este o dovadă a imensei sale forțe vitale care, pentru prima oară în istorie, a eliberat toate capacitățile creatoare ale oamenilor.Poziția principială, unitară în problemele de bază ale luptei antiimperialiste se îmbină cu diversitatea tacticilor și metodelor de activitate folosite în diferite țări. In felul acesta se înfăptuiește indicația lui Lenin potrivit căreia este indispensabil să se obțină o aplicare a principiilor fundamentale ale luptei de clasă și revoluției socialiste care să transpună just aceste principii în probleme de amănunt, să le adapteze și modeleze potrivit particularităților naționale și politice ale fiecărei țări.Mișcarea comunistă mondială — a spus în încheiere primul secretar al C.C. al P.S.U.G. — reprezintă astăzi forța politică cea mai importantă a contemporaneității. Condițiile luptei partidelor frățești au devenit mai variate și, în parte, mai complexe. Avîntul mișcării comuniste mondiale a creat condițiile necesare pentru afirmarea efectivă a acesteia ca forță centrală a întregului front antiimperialist. Vorbitorul a adresat tuturor partidelor frățești — inclusiv celor care nu participă la consfătuire — chemarea de a se ralia obiectivelor generale ale luptei antiimperialiste.
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MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 9 iunie, în cadrul Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești a continuat discutarea primului punct de pe ordinea de zi: „Sarcinile luptei împotriva imperialismului în etapa actuală și unitatea de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste".în cadrul ședinței de dimineață, care a fost prezidată de J. Lechlei-

comuniste si muncitorești ! 
i

■ K

ter, membru al comitetului de conducere, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Elveția, au luat cuvîntul: G. Danelius, președintele Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental, W. Ulbricht, prim- secretar al C.C. al Partidului Socialist Unit din Germania, L. Bu- hali, membru al conducerii centrale a Partidului Avangarda Socialistă din Algeria, Nicolae Ceaușescu, secretar general al Co

mitetului Central al Partidului Comunist Român.La ședința de seară, prezidată de R. Ghioldi, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C. din Argentina, au luat cuvîntul: L. Cor- valan, secretar general al C.C. al P.C. din Chile, S. Wickremasinghe, președintele P.C. din Ceylon, R. Larsen, președintele P.C. din Norvegia.
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VIETNAMUL DE SUD

Baze militare sub tirul
Deschiderea sesiunii

Consiliului F.A.O.

forțelor patriotice
© Intervenție a reprezen

tantului român

SAIGON 9 (Agerpres). ■— Pentru 
Vietnamul de sud, ultimele 24 de ore 
au însemnat multiplicarea „puncte
lor fierbinți", cum au fost denumite 
regiunile unde forțele patriotice 
și-au intensificat activitatea. Văii 
A Shau, provinciei Kontum, din 
Platourile înalte, regiunii Tay Ninh, 
din apropierea Saigonului — „punc
tele fierbinți" ale săptămînii trecute.,.,, 
— li s-au adăugat acum provincia 
Quang Ngai, orașul Da Nang. pro
vincia Binh Long.

în noaptea de duminică spre luni, 
relatează de la Saigon coresponden
tul agenției France Presse, forțele 
patriotice sud-vietnameze au lansat 
15 acțiuni ofensive asupra unor obi
ectiva militare americano-saigoneze. 
Printre acestea se numără cartierul 
general al primei divizii americane 
de infanterie, amplasat în regiunea 
Saigonului, o bază militară situată 
în apropiere de Tay Ninh și, în spe
cial, pozițiile americane din provin
cia Quang Ngai, unde luptele aii fost 
înverșunate. în același timp, men
ționează corespondenții agențiilor de 
presă, trupele americane instalate în 
Platourile înalte continuă de aproa-

pe o lună să fie hărțuite de 
tirul patrioților.

0 declarație a M.A.E. 
al R. D.

HANOI 9 (Agerpres). — Ministerul 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității c declarație în care 
axată că la 5 iunie aviația americană 
a aruncat bombe brizante și cu bile 
asupra orașului Dong Hoi din pro
vincia Quang Binh, precum și asupra 
unor localități aflate în partea de sud 
și de nord a zonei demilitarizate. în 
aceeași zi, aviația americană a arun
cat rachete asupra localității Vinh 
Truong,

Guvernul R. D. Vietnam, se spune 
în declarație, protestează împotriva a- 
cestor acțiuni agresive, care constituie 
o încălcare a suveranității și securită
ții Vietnamului de nord și cere să se 
pună capăt imediat acestor acte.

DUPĂ ÎNTÎLNIREA NIXON-THIEU

Nici o schimbare semnificativă 
a politicii americane

ROMA 9 — Corespondentul Ager
pres N. Puicea transmite : Luni au 
început la Roma lucrările celei de-a 
52-a sesiuni a Consiliului Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.). Republica So
cialistă România este reprezentată la 
actuala sesiune de o delegație con
dusă de Dumitru Moianu, secretar 
general al Consiliului Superior al A- 
griculturli.

în ședința de luni dimineața, consi
liul a ascultat un raport al directo
rului general al F.A.O., dr. Boerma, 
care a scos în evidență principalele 
probleme legate de proiectul de pro
gram și buget ale F.A.O. pe perioada 
1970—1971.

După-amiază, Consiliul F.A.O. a 
trecut la examinarea unor propuneri 
privind întocmirea raportului intitu
lat „Situația mondială a alimentației 
și agriculturii". Luînd cuvîntul cu a- 
cest prilej, șeful delegației române. 
DUMITRU MOIANU. a prezentat 
propuneri menite să contribuie la ri
dicarea valorii raportului F.A.O. ca 
document de referință asupra agri
culturii mondiale. între altele, el a 
sugerat îmbunătățirea 
structurii raportului 
permite și realizarea 
generale sinoptice 
alimentației și agriculturii mondiale 
în aspectele ei principale — produc
ție, consum, comerț — precum și stu
diul perspectivelor pe termen mijlo
ciu sau lung, însoțit de o prezentare 
pe regiuni a situației și tendințelor 
actuale ale alimentației și agricultu
rii".

„Statele Unite vor trebui 
să-și reducă substanțial 
trupele aliate în Europa la 
dispoziția N.A.T.O., dacă Par- 
tenerii lor europeni nu vor accepta 
să suporte în întregime cheltuielile 
pentru întreținerea acestor trupe", a 
declarat senatorul Charles Percy. El 
a arătat Că aproape un miliard de 
dolari din deficitul balanței de plăți 
a S.U.A. revine cheltuielilor cauzate 
de întreținerea trupelor din Europa. 
Charles Percy a anunțat totodată -că 
va pune la dispoziția comitetului fi
nanciar al N.A.T.O., care urmează să 
se întrunească miercuri la Bruxelles, 
un plan de modificare a actualelor 
modalități de recompensare a cheltu
ielilor militare americane în Europa, 
efectuate în cadrul Alianței nord-atlan- 
tice.

Iosip Broz Tito, preșe- a 
dintele R.S.F. Iugoslavia, a | 
primit luni delegația paria-1 
mentară indiană, condusă de h 
Sanjiva Reddy, președintele Camerei 0 
populare. Au fost de față Mika Șpi- m 
liak, președintele Vecei Popoarelor “ 
a R.S.F. Iugoslavia, și alte persoane | 
oficiale.

A

® REACȚII IN RÎNDUL OPINIEI PUBLICE DIN STATELE 
UNITE

MIDWAY 9 (Agerpres). — în comu
nicatul dat publicității Ia sfîrșitul 
întîlnirii de duminică dintre pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, și 
șeful administrației de la Saigon, 
Nguyen Van Thieu, se subliniază că 
scopul principal al acestei întâlniri 
— care a avut loc pe insula Midway 
din Pacific — a fost acela de a pri
lejui celor doi interlocutori „o tre
cere în revistă a unui cerc larg de 
probleme de interes reciproc, inclusiv 
evoluția politică, economică și mili
tară din Vietnam, stadiul convorbi
rilor de la Paris și situația generală 
din Asia de sud-est". Comunicatul 
menționează că „a fost examinată în 
amănunțime situația militară din 
Vietnam pe baza unor scurte infor
mări prezentate de comandanții mi
litari americani și saigonezi", acor- 
dîndu-se „o atenție deosebită măsu
rilor întreprinse pentru moderni
zarea și ameliorarea trupelor saigo- 
neze".

Referindu-se la convorbirile de la 
Paris, comunicatul relevă că cele 
două părți „au luat notă de propu
nerea în zece puncte prezentată de 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud la 8 mai, și — în 
pofida faptului că aceasta conține 
anumite prevederi inacceptabile pen
tru partea americană — apreciază că 
există anumite puncte care par să 
nu fie prea îndepărtate de poziția a- 
doptată de S.U.A.".

Pe de altă parte, președintele Ni
xon a anunțat, în cadrul unei confe
rințe de presă, că a hotărît, de co
mun acord cu șeful administrației 
de la Saigon, să retragă din Viet
namul de sud 25 000 de militari ame
ricani — echivalentul efectivului 
unei divizii americane. . Agenția 
France Presse, citind cercuri oficiale 
americane din Midway, menționează 
că această hotărîre a fost luată după 
ce Thieu i-ar fi dat asigurări pre
ședintelui Nixon că va putea asigura 
înlocuirea contingentului american 
cu o divizie saigoneză. Nixon a pre
cizat, totodată, că noi hotărîri simi
lare ar urma să fie luate, în func
ție de desfășurarea negocierilor de la 
Paris, și de evoluția situației militare 
din Vietnamul de sud.

Primele comentarii privind hoțărî- 
rea anunțată de președintele Nixon 
de retragere a 25 000 de americani 
din Vietnamul de sud pornesc de 
la aprecierea că este vorba de „o re
ducere nesemnificativă". încă înain
tea întrevederii Nixon—Thieu, presa 
americană anunța că se va hotărî 
reducerea efectivelor americane din 
Vietnamul de sud cu 50 000—100 000 
de oameni. Citind surse demne de 
încredere, agenția France Presse re
leva, într-un prim comentariu, că 
„în pofida afirmațiilor lui Nixon, 
este vorba mai degrabă de retra
gerea unor trupe de sprijin, decît de 
retragerea unor trupe de luptă pro- 
priu-zise". Aceeași agenție menționa 
că reducerea anunțată este menită 
mai curînd să satisfacă parțial acele 
cercuri ale opiniei publice americane 
care se pronunță pentru dezangajare 
generală în Vietnamul de sud. La 
rîndul său, agenția U.P.I. informea
ză că primele reacții ale reprezen
tanților opiniei publice americane

demonstrează că aceștia nu privesc 
hotărîrea lui Nixon ca pe „o ac
țiune pe deplin liniștitoare". Sena
torul George McGovern a declarat 
că, de fapt, această măsură nu repre
zintă o schimbare semnificativă a po
liticii americane. „Cred, a spus el, 
că ar trebui să începem să rechemăm 
din Vietnam pe toți soldații noștri". 
Un alt senator, Eugene McCarthy, 
a declarat, la rîndul său, că „măsura 
anunțată de președintele Nixon nu 
are nimic, cu adevărat semnificativ, 
care să poată duce la sfîrșitul lupte
lor din Vietnam".

conținutului și 
..pentru a se 
unor scheme 

ale evoluției

Guvernul egiptean, întru-1 
nit duminică sub președin- “ 
ția lui Gamal Abdel Nasser, 
a examinat situația politică și militară 
din Republica Arabă Unită. Potrivit 
declarației ministrului orientării na
ționale, cabinetul R.A.U. a ascultat 
două rapoarte prezentate de ministrul 
afacerilor externe și de ministrul a- 
părării.

Alegeri municipale au avut 
loc duminică în landul vest-german 
Rhenania-Palatinat. Victoria în ale-
geri a revenit partidului U.C.D., care 
a obținut 42,6 la sută din voturi, față 

i ani, 
i mu

nicipale. Pe locul doi s-a situat Par
tidul social-democrat cu 40,8 la sută.

de 43.7 la sută în urmă cu doi 
și 660 de locuri în noile consilii

Hamburg (R. F. a Germaniei). Blocînd străzile, o mare mulțime de oameni 
a împiedicat recent desfășurarea unui marș organizat de către secția locală 

a Partidului national-democrat, de orientare neonazistă

iNTlLNIRE
PRIETENEASCĂ LA

AMBASADA ROMÂNIEI

La încheierea 
vizitei premierului 
Rumor in Turcia

Ședința Comisiei 
permanente C.LLIl 

pentru probleme 
valutare si financiare

->BERLIN 9 (Agerpres). — La Berlin a avut loc ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru probleme valutare și financiare. La ședință au participat' delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. A luat, de asemenea, parte un reprezentant al Băncii internaționale de colaborare economică.Comisia a discutat și a aprobat măsurile în vederea realizării sarcinilor care-i revin din hotărîrea celei de-a XXIII-a sesiuni speciale a Comitetului Executiv al C.A.E.R în vederea perfecționării în continuare a colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul valutar, financiar și al relațiilor de credit. A fost, de asemenea, discutat și aprobat raportul privi-» tor la activitatea comisiei. Au fost discutate, de asemenea, alte probleme organizatorice și valutar-fi- nanciare.Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă deplină și de prietenie frățească.
DE LA MOSCOVA • COMUNICATUL COMUN 

SUBLINIAZĂ DORINȚA DE 
DESTINDERE A ÎNCORDĂRII 
ÎN EUROPAMOSCOVA 9 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și Uniunea Sovietică, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României la Moscova, Teodor Marinescu, a organizat luni, în saloanele ambasadei, o întîlnire prietenească. Au participat Leonid Iliciov și Nikolai Fi- riubin, adjuncți ai ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., G. G. Sotnikov, prim-vicepreședinte al Consiliului de conducere al Asociației de prietenie sovieto-română, funcționari superiori din M.A.E. al U.R.S.S., oameni de știință și cultură, ziariști.
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ANKARA 9 (Agerpres). — Intr-un comunicat comun cu privire la vizita oficială în Turcia a premierului Italiei, Mariano Rumor, se subliniază dorința celor două țări de a contribui la destinderea încordării în Europa. Pronunțîn- du-se în favoarea conferinței asupra securității europene, propusă în Apelul de la Budapesta, comunicatul formulează dorința celor două țări ca această conferință să fie pregătită cît mai temeinic. în ce privește conflictele din Vietnam și Orientul Apropiat, comunicatul relevă necesitatea rezolvării lor în conformitate cu spiritul Cartei O.N.U.

Ultima sâ^emîBâ

Comisia mixtă sovieto-chineză 
pentru navigația pe riurile 
de frontieră se va întruni 

la IR iunieMOSCOVA 9 (Agerpres). —; Președintele părții sovietice a CC fisi- ei mixte sovieto-chineze pent«Navigația pe rîurile de frontieră a propus, într-o telegramă adresată la 23 mai, președintelui părții chineze o întrunire a acestei comisii pentru data de 18 iunie la Haba- rovsk, anunță agenția TASS.PEKIN 9 (Agerpres). — Președintele părții chineze a Comisiei mixte chino-sovietice pentru navigația pe rîurile de frontieră, anunță agenția China Nouă, a comuni- bat președintelui părții sovietice că este de acord ca la 18 iunie să aibă loc cea de-a 15-a sesiune ordinară a acestei comisii.
DESCHIDEREA T1RGULUI 

INTERNATIONAL 
DE LA POZNANr "

O PAVILIONUL ROMA
NESC VIZITAT DE OFI
CIALITĂȚI POLONEZE

VARȘOVIA 9 — Coresponden
tul Agerpres I. Dumitrascu 
transmite : Duminică s-a des
chis la Poznan cea de-a treia 
ediție a Tîrgului internațional, 
la care participă aproximativ 
trei mii de firme din 40 de 
țări ale lumii, printre care și 
România. Participarea României 
la Tîrgul international de la 
Poznan este marcată prin pre
zenta unor exponate tehnice 
ale întreprinderilor de comerț 
exterior Industrialexport. Auto- 
Tractor, Mașinexport si Me- 
talexport.

In aceeași zi. pavilionul ro
mânesc a fost vizitat de J. Bu- 
rakiewicz. ministrul comerțului 
exterior al R. P. Polone, K- 
Barcikowski, prim-secretar al 
Comitetului voievodal al 

. P.M.U.P. Poznan, Z. Wegruy, 
directorul tîrgului. și de alte 
oficialități. La intrare în pa
vilion. oaspeții au fost salutați 
de Tiberiu Petrescu, ambasado
rul României la Varșovia. Ion 
Tudor, șeful agenției economi
ce, și de R. Brad, directorul 
pavilionului românesc. Expona
tele românești au fost apreciate 
favorabil de vizitatori.

Sesiunea A.S.P.A.C. 
sub seninul 
divergențelor

a campaniei prezidențialeFestivitatea aeriană care 
a marcat încheierea celui 
de-al 28-lea Salon interna
țional aeronautic sPadal de 
la Bourget a fost urmărită de apro
ximativ . 500 000 de persoane. Printre 
vedetele salonului internațional, ală
turi de cele două prototipuri „Con
corde", a fost și avionul sovietic gigant 
„Antonov-22“, ale cărui capacități de 
decolare ți aterizare scurtă au im
presionat pe specialiști.

Jozef Cyrankiewicz |
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PR AGA .9 (Agerpres). — La 9 iunie a sosit la Praga într-o vizită de prietenie Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone.La sosire, oaspetele a fost întîm- pinat de Oldrich Cernik, președintele guvernului federal al R. S. Cehoslovace, și de alte persoane o- ficiale.
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CONSECINȚELE DRAMATICE
ALE CONFLICTULUI NIGERIAN

© Aprecieri ale observatorilor de presă

La Montreal a hiat sfîr
șit cel de-al doilea simpo
zion internațional consa
crat problemelor transplan
tărilor cardiace. Participanții au 
făcut, timp de o săptămînă, o sinteză 
a experienței mondiale dobîndite în 
acest domeniu. Ei au studiat în spe
cial probleme legate de fenomenul 
de respingere a organului grefat și 
aspectele juridice ale transplantărilor 
cardiace.LAGOS 9 (Agerpres). — „Războiul din Nigeria nici nu se încheie, dar nici nu continuă în adevăratul înțeles al cuvîntului". în a- cest mod apreciază observatorii de presă evoluția situației de pe frontul nigerian, cu retrageri și înaintări succesive reciproce, unde cîte o localitate e cucerită pe rînd de către o parte sau alta, cu comunicate militare care se contrazic reciproc și mai ales cu ploi, cu ploi nesfîrșite, care desfundă drumurile, și așa impracticabile, care inundă jungla și fac extrem de dificilă desfășurarea unor ample operațiuni militare. Sezonul ploios nu este însă singurul „vinovat" de relati-

va lipsă de activitate de pe frontul nigerian : se pare, apreciază corespondenții de presă, că ambele părți și-au dat seama că, din punct de vedere militar, nici una nu este destul de slabă sau destul de puternică pentru a cîștiga sau pierde războiul. Astfel îneît se consideră că, în acest ritm, ostilitățile Nigeria ar i șit, dacă nu intervine o soluție pe

Lucrările celui de-al XIII- 
lea Congres mondial al In
stitutului internațional de 
teatru, ’a care participă peste 200 
de delegați din 36 de țări, s-au deschis 
la Budapesta. Din țara noastră la con
gres participă artistul poporului Radu 
Beligan.

PARIS 9 (Agerpres). — Ultima săp- 
tămînă a campaniei electorale pentru 
alegerile prezidențiale de duminică 
în Franța a debutat printr-o înăspri
re a pozițiilor celor doi candidați — 
Georges 
care se 
scrutin, 
mineață 
țiuni enunțate de fiecare dintre can
didați. Potrivit oficiosului guverna
mental „La Nation", „operațiunea 
Poher constituie o încercare de re
constituire tardivă a cartierului celor 
ce au votat „Nu" la referendumul 
din aprilie", și în acest sens ziarul 
consideră că actualul președinte in
terimar „își înăsprește pozițiile" pen
tru a culege voturile celor ce inten
ționează să se abțină la scrutinul de 
duminică. La rîndul lui, ziarul 
„L’Humanite" relevă că „refuzul de 
a vota nu are semnificația unei 
boicotări a alegerilor, abținerea re
prezentând pentru forțele de stînga 
exprimarea unei- poziții în condițiile 
actuale. Abținerea înseamnă conti
nuarea ofensivei în vederea realiză
rii unei uniuni indispensabile pentru 
transformarea țării".

în interviurile paralele acordate 
săptămînalului „L’Express", Georges 
Pompidou și Alain Poher și-au făcut 
cunoscută poziția într-o serie de pro-

Pompidou si Alain Poher — 
înfruntă în al doilea tur de 
Presa franceză de luni di- 
consemnează ultimele op-

bleme care, după cum cpnsideră fie
care candidat, prezintă interes pen
tru corpul electoral. Fostul prim- 
ministru și-a anunțat astfel intenția 
de a revizui „pe cale parlamentară" 
acea prevedere constituțională care 
proclamă incompatibilitatea portofo
liului ministerial cu mandatul de 
deputat. El a anunțat, de asemenea, 
că dacă va fi ales va modifica sta
tutul radioteleviziunii franceze, acor- 
dîndu-i „o reală autonomie". Pompi
dou nu a dezvăluit numele celui pe 
care intenționează să-1 desemneze ca 
prim-ministru, el mulțumindu-se 
doar să precizeze că acesta „va fi 
ales din rîndurile oamenilor majori
tății, dintre cei ce au susținut acțiu
nea celei de-a cincea republici". Ac
tualul președinte interimar s-a pro
nunțat pentru „o liberalizare a sta
tului, o. liberalizare a , radioteleviziu
nii. a magistraturii...". Exprimîndu-și 
dorința de a organiza o nouă forță 
politică în Franța, A. Poher a de
clarat : „Orice s-ar întîmpla, din 
acest scrutin va ieși un curent pu
ternic, care s-a manifestat încă la 
primul tur și care, cu siguranță, la 
al doilea tur se va amplifica. Trebuie 
organizată o forță pusă în slujba 
unei concepții diferite în privința 
statului".

LIBAN

CRIZA DE GUVERN
CONTINUĂ

BEIRUT 9 (Agerpres). — în Liban, 
criza politică declanșată cu aproape 
două luni în urmă Continuă. încer
cările premierului desemnat, Rashid 
Karamâ, de a forma un nou guvern 
au eșuat pînă în prezent datorită ati
tudinii contradictorii pe care au a- 
doptat-o liderii principalelor grupări 
politice față de activitatea grupurilor 
palestinene de comando pe teritoriul 
libanez. Agenția M.E.N. transmite o 
declarație a premierului Karame în 
care acesta apreciază că în urma „re
centelor consultări au fost înlăturate 
o serie de dificultăți întîmpinate în 
formarea unui nou guvern". în cursul 
zilei de luni, Rashid Karame s-a în- 
tîlnit cu președintele Libanului, 
Charles Hellou, pe care l-a infor
mat despre stadiul actual al consul
tărilor și soluția preconizată în ve
derea soluționării crizei politice.

wu, a continuat să lanseze apeluri la negocieri, fie directe, fie prin intermediari, menționînd însă, ca și în alte rînduri, hotărîrea Biafrei de a nu renunța la proclamarea independenței sale. Or, cum guvernul federal nu dorește negocieri decît cu condiția ca Biafra să renunțe la autodeterminare, el pare să fi găsit altceva : în cadrul unui adevărat ultimatum, el a avertizat Crucea Roșie Internațională că avioanele sale nu mai pot utiliza aeroportul din Lagos în zborurile lor către Biafra decît pînă luni, 9 iunie, ora 8. Motivul unei asemenea hotărîri ? Dacă biafrezii n-ar fi primit ajutoare prin intermediul Crucii Roșii Internaționale, afirmă autoritățile din Lagos, ei n-ar mai fi putut rezista înaintării federale... și războiul ar fi luat sfîrșit.Noua soluție a guvernului federal al Nigeriei, apreciază observatorii de presă, nu aduce însă o rezolvare a situației din țară. Continuarea războiului nigerian presupune alte victime pe cîmpul de luptă, alte mii de refugiați alergînd | în neștire prin junglă, alți copii | scheletici cu privire înnebunită de " foame. Dar sfîrșitul ostilităților | prin suspendarea ajutorului pen- g tru Biafra, oricît de precar ar fi “ acesta, nu înseamnă în fond decît 0 același lucru. “
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Alekos Ponagoulis, con | 
damnat la moarte pentru tentativa de H 
asasinare a primului ministru Gheor- 
ghios Papadopoulos, a fost arestat | 
într-un cartier din centrul capitalei H 
grecești, a anunțat într-o conferință “ 
de presă S. Pattakos, vicepremier și 3 
ministru de interne. i

Disputa în jurul
statutului Gibraltarului
AUTORITĂȚILE SPANIOLE ANUNȚA NOI RESTRICȚII

MADRID 9 (Agerpres). — în 
noaptea de duminică spre luni, fron
tiera de uscat dintre Spania și Gi
braltar a fost închisă. Ca o consecin
ță, aproximativ 4 800 de muncitori

se

în urma hotărîrii guvernului spaniol de a închide frontiera cu Gibraltarul, 
muncitorii spanioli care lucrau în această colonie engleză nu s-au mai 
putut duce la locurile lor de muncă. în fotografie : muncitori spanioli opriți 

la un punct de trecere

nu 
vreunei alte 
care populația 
exprima liber 
dorință".

spanioli angajați în Gibraltar nu 
vor mai putea deplasa spre locurile 
lor de muncă din colonia britanică. 
Ultimul punct de trecere, localitatea 
La Linea, a fost barat de poliția 
de frontieră, iar muncitorilor li s-a 
pus în vedere că nu vor mai putea 
trece în Gibraltar nici pe calea a- 
pei, prin portul Algeciras. Guvernul 
spaniol a luat această măsură pen
tru a protesta împotriva noii consti
tuții a Gibraltarului, recent publi
cată la Londra, care cuprinde anga
jamentul Marii Britanii de a 
ceda acest teritoriu 
țări, decît în cazul în 
Gibraltarului „își va 
și democratic această

Observatorii din Madrid apreciază 
că noua interdicție a autorităților 
spaniole va provoca coloniei britani
ce dificultăți economice serioase, a- 
fectînd îndeosebi turismul. Potrivit 
cercurilor din capitala Spaniei, ea 
va fi urmată de alte restricții, prin
tre care este menționată în primul 
rînd suspendarea traficului pe apă 
între portul Algeciras și Gibraltar, 
măsură care urmează să fie anunțată 
în viitorul apropiat. în acest caz, 
singura cale de acces spre Gibraltar 
va rămîne cea a zborurilor aeriene 
a lui „British European Airways" pe 
ruta Londra — Tanger, atît timp cît 
guvernul spaniol va permite survolul 
teritoriului său.

TOKIO 9 (Agerpres). — Sesiune» 
anuală a Consiliului Asiei și Pacifi
cului (A.S.P.A.C) și-a început ieri lu
crările în localitatea Ito, din pre
fectura japoneză Sidzuoka. Prezența 
la sesiune a țărilor implicate di
rect sau indirect în acțiunile 
agresive din Vietnamul de sud 
a determinat pe unii observa
tori să nu excludă posibilitatea reac
tualizării propunerilor de a trans
forma A.S.P.A.C. într-un bloc mili
tar care să preia asupra sa o serie 
din angajamentele militare ale 
S.E.A.T.O. și A.N.Z.U.S. în această 
regiune a lumii. în privința scopu
rilor A.S.P.A.C., pozițiile parteneri
lor sînt contradictorii. Japonia con
sideră Consiliul Asiei și Pacificului 
drept un instrument de promovare 
a comerțului și colaborării economice 
regionale. Japonia, scrie agenția 
A.P., s-a opus în repetate rînduri 
oricărei alianțe în cadrul A.S.P.A.C 
și se consideră în general că va fi 
dificil ca o asemenea propunere să 
obțină majoritatea în cadrul sesiu
nii. Țările ale căror trupe participă 
la acțiunile agresive din Vietnamul 
de sud — Coreea de sud, Filipine, 
Tailanda, Noua Zeelandă — acordă 
prioritate aspectelor militare de care 
ar trebui să se preocupe Consiliul 
Asiei și Pacificului.
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