
Anul XXXVIII Nr. 8093

ROLETA Rî DlN TOATE ȚÂRiLE. UNIȚI-VĂ!

Joi 12 iunie 1969 8 PAGINI —40 BANI

COMUNIȘTI, TOȚI OAMENII MUNCII DIN PATRIA 
NOASTRĂ SPRIJINĂ CD ÎNSUFLEȚIRE 

POZIȚIA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
EXPRIMATĂ

A

CUVlNTAREA

Tn întreaga țară, ecoul cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
rostită la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și mun
citorești, se menține viu si puternic. Pe adresa C.C. al P.C.R. continuă 
să sosească telegrame din partea organizațiilor de partid județene, 
uniunilor de creație ți instituțiilor științifice, din partea organizațiilor 
de masă, obștești și profesionale. La redacțiile ziarelor sosesc în 
continuare numeroase scrisori trimise de oameni ai muncii, —- 
comuniști și nemembri de partid, — muncitori, țărani cooperatori, 
intelectuali, militari, bărbați ți femei, tineri și vîrstnici, români, ma
ghiari, germani și de alte na)ionalifă|i.

Telegramele și scrisorile primite exprimă deplina lor adeziune 
fa;ă de poziția constructivă adoptată de delegația P.C.R. la lucrările 
consfătuirii, poziție care corespunde voinței. întregului partid, a în
tregului popor român.

Reafirmîndu-și încrederea și atașamentul de nezdruncinat fată 
de întreaga politică a P.C.R., oamenii muncii se angajează să nu 
precupețească nici un efort pentru înfăptuirea programului luminos 
elaborat de partid prin documentele supuse Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român, pentru îndeplinirea și depășirea anga
jamentelor luate în cinstea celei de-a XXV-a aniversări a eliberării 
patriei.

A netezi calea spre refacerea 
unității — principala 

îndatorire internaționalistă
Aurel DUCA

prim-secretar al Comitetului județean
Cluj al P.C.R.

Cu cît aprofundez! mat mult conți
nutul de idei cuprins în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea internațională a parti
delor comuniste și muncitorești cu a- 
tît îți apare mai pregnant spiritul de 
înaltă responsabilitate al partidului 
nostru față de problemele majore ale 
contemporaneității, față de destinele 
mișcării comuniste, de cauza socialis
mului și păcii.

Cuvîntarea reflectă cu limpezime 
consecvența și perseverența neabătu
tă a liniei Partidului Comunist Ro
mân, care, pornind de la interesele 
fundamentale ale poporului român, 
ale luptei împotriva imperialismului, 
pentru cauza generală a socialismu
lui și păcii, militează neabătut pen
tru unitatea și solidaritatea țărilor 
socialiste și a partidelor comuniste și 
muncitorești, pentru coeziunea for
țelor revoluționare ți progresiste de 
pretutindeni.

Cuvîntarea secretarului general al 
C.C. al P.C.R. exprimă convingător 
poziția constructivă pe care s-a si
tuat și se situează partidul nostru 
în toate aceste probleme. Partidul 
nostru a considerat de la început 
că nu sînt întrunite condițiile cele 
mai favorabile pentru ținerea actua
lei consfătuiri în situația cînd la ea 
nu participă reprezentanții partidelor 
din 5 țări socialiste, dintr-o serie de 
state capitaliste, cînd în mișcarea co
munistă s-au acumulat numeroși fac
tori de divergență și încordare. Cu 
toate acestea, el a hotărît să participe 
la consfătuire, animat de dorința de 
a-și aduce contribuția activă la buna 
desfășurare a lucrărilor, astfel încît

să se creeze premise pentru depăși
rea dificultăților existente în mișca
rea comunistă și muncitorească, pen
tru normalizarea relațiilor dintre toa
te partidele frățești, pentru întărirea 
coeziunii forțelor antiimperialiste, 
în interesul înfăptuirii idealurilor de 
pace, securitate și progres ale po
poarelor.

Partidul nostru a susținut consec
vent, înainte și în timpul pregătirii 
consfătuirii, că pentru a netezi căile 
spre unitate, trebuie să se renunțe la 
practica condamnării sau blamării u- 
nor partide comuniste, prezente sau 
nu la Consfătuire. Aceasta întrucîț, 
așa cum a arătat experiența istorică, 
o asemenea practică nu numai că nu 
contribuie la rezolvarea problemelor 
divergente, dar nu poate decît să ducă 
la agravarea încordării. Am apre
ciat de aceea faptul că în pregătirea 
consfătuirii s-a renunțat la blamarea 
altor partide și am așteptat ca aceas
tă cerință imperioasă pentru buna 
desfășurare a lucrărilor să fie respec
tată și în cursul dezbaterilor consfă
tuirii. Aceasta nu s-a întîmplat ; co
muniștii din țara noastră consideră 
ca un fapt negativ că, începînd din 
a doua zi a lucrărilor, a fost atacat 
un partid care nu participă la Con
sfătuire — Partidul Comunist Chi
nez — și acest lucru s-a continuat în 
zilele următoare. Manife.stîndu-și în
grijorarea față de acest curs al lu
crărilor, de natură să pericliteze 
realizarea obiectivelor Consfătuirii, 
Comitetul Central al partidului nos
tru a hotărît ca delegația să-și con-
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Fto există forță în stare 
să determine poporal 

unei țări socialiste 
să renunțe la cuceririle sale

Nicolae ROMAN
maistru la uzinele textile „Moldova" din Botoșani
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Am regăsit, în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea internațională a partidelor co
muniste și muncitorești de la Mos
cova, propriile-mi gînduri și convin
geri. îmi dau seama că același lucru 
s-a petrecut cu toți tovarășii mei de 
muncă din această mare unitate a in
dustriei noastre, cu toți comuniștii, 
cu toți oamenii muncii din România. 
De aceea, nu numai că aprobăm din 
toată inima conținutul cuvîntării, po
ziția delegației P.C.R. la această 
consfătuire, dar sîntem ferm hotărîți 
să ne dovedim prin fapte, prin re
zultate tot mai bune în producție 
sprijinul pe care-1 acordăm politicii 
interne și externe a partidului nostru.

Textiliștii botoșeneni, întreaga clasă 
muncitoare din țara noastră, întregul 
nostru popor urmează cu încredere 
nețărmurită partidul, politica sa de 
construcție socialistă pentru că, în 
întreaga sa activitate, partidul nostru, 
trup din trupul poporului, a știut să 
exprime aspirațiile și interesele fun
damentale ale acestuia, pentru că este 
statornic și ferm în înfăptuirea sar
cinilor revoluționare pe care și le-a 
asumat. Sub conducerea partidului, 
poporul nostru a obținut succese is
torice în toate domeniile vieții eco
nomice și social-culturale; România a 
devenit o țară multilateral dezvoltată, 
cu o industrie puternică și o agricul
tură înfloritoare, cu o cultură și o 
știință înaintate. Creșterea venitului 
național se reflectă în ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al 
celor ce muncesc din tara noastră.

Procesul de adîncire continuă a de
mocrației care are loc în țara noastră 
se concretizează în faptul că noi, oa
menii muncii, simțim tot mai mult că 
sîntem adevăratii stăpîni ai țării, că 
participăm tot mai activ la conduce
rea ei, că ne putem manifesta neîn
grădit inițiativa, că ne putem spune 
deschis cuvîntul în problemele esen
țiale ale activității social-politice din 
țara noastră. însăși dezbaterea do
cumentelor Congresului care are loc 
în aceste zile este o dovadă grăitoare 
în acest sens.

Firește, la noi se face auzită cri
tica deoarece aceasta este o metodă 
încercată pentru ridicarea activității 
Ia un nivel cît mai corespunzător ce
rințelor. Dar noi nu considerăm că 
asemenea critici, care tind spre per
fecționarea continuă a activității so
ciale, ar fi de natură să slăbească o- 
rînduirea noastră, ci, dimpotrivă, s-o 
întărească și mai mult.

Partidul nostru ne-a prevenit și 
ne previne și împotriva încercărilor 
reacțiunii internaționale de a infiltra, 
cu ajutorul propagandei, idei străine 
ideologiei noastre ; sîntem conștienți 
de aceasta și hotărîți să le comba
tem cu toată vigoarea ; dar noi nu 
credem că stă în puterea propagandei 
burgheze, oricît de abilă ar fi ea, să 
exercite o asemenea influentă încît 
să poată abate poporul vreunei țări 
socialiste de pe drumul socialismului.

Clasa muncitoare și poporul din 
țara noastră, ca și din toate țările so-
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ale wmlMetw jadețeae de partid
„împreună cu întregul nostru po

por — se arată în telegrama sem
nată de Comitetul județean Arad 
al P.C.R. și consiliul popular jude
țean — oamenii muncii din acest 
județ — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — își exprimă 
totala adeziune la conținutul cuvîri- 
tării rostite de dv., tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea inter
națională a partidelor comuniste 
și muncitorești, cuvîntare ce reafir
mă cu o deosebită claritate politica 
internă și externă marxist-leninistă 
a partidului nostru, pătrunsă de spi
ritul viu, de suflul creator și dina
mismul ce izvorăsc din cunoașterea 
aprofundată a realităților, din înalta 
principialitate comunistă și respon
sabilitate pentru destinul patriei și 
cauza socialismului și păcii în în
treaga lume".

„Trăim sentimentul unei justificate 
mîndrii că partidul nostru. Comi
tetul său Central, în frunte cu 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Ceaușescu, desfășoară o prodi
gioasă activitate, plină de fermitate 
șâ Inițiativă, pentru unitatea și

coeziunea mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, pentru pro
gres și pace, pentru zădărnicirea 
politicii agresive a imperialismului, 
pentru asigurarea securității inter
naționale" — se arată în telegrama 
biroului Comitetului județean al 
P.C.R. Bacău. „Ne angajăm în fața 
conducerii partidului că organizația 
județeană de partid, toți oamenii 
muncii vor îndeplini și depăși sarci
nile de producție în industrie și agri
cultură, își vor respecta cuvîntul de 
a obține însemnate cantități de pro
duse peste plan, de a realiza înainte 
de termen obiectivele planificate pe 
acest an, de a depăși angajamentele 
luate la economii, beneficii și de a 
reduce prețul de cost, aducîndu-și o 
contribuție sporită la prosperitatea 
întregului popor, la înflorirea Ro
mâniei socialiste și, prin aceasta, la 
cauza generală a socialismului și 
păcii".

In telegrama Comitetului județean 
de partid Bistrița-Năsăud se subli
niază: „înalt spirit de răspundere și 
o profundă principialitate caracteri
zează cuvîntarea tovarășului Nicolae

Ceaușescu, care abordează principa
lele probleme ale contemporaneității 
privind întărirea continuă a siste
mului mondial socialist, a luptei for
țelor democratice și progresiste din 
lumea întreagă împotriva imperia
lismului, pentru apărarea cauzei so
cialismului și a păcii. Aceasta consti
tuie pentru toți comuniștii și oa
menii muncii din țara noastră un 
prilej de reafirmare puternică 
a încrederii și atașamentului față 
de activitatea Comitetului Central 
al P.C.R. și personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, activitate 
ce exprimă în cel mai înalt grad as
pirațiile fundamentale ale poporului 
român".

Din telegrama Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R. :

Aprobăm din toată inima con
ținutul acestei cuvîntări, sprijinim 
cu căldură ideea că interesele 
generale ale clasei muncitoare, ale 
luptei antiimperialiste cer ca 
toți comuniștii să se ridice dea
supra oricăror animozități și diver
gențe, punînd accentul nu pe ceea 
ce este trecător și secundar, ci pe

ceea ce este comun și fundamen
tal pentru victoria idealurilor revo
luționare de pace și progres.

Făcîndu-se ecoul celor peste 54 000 
de comuniști, al tuturor oamenilor 
muncii din județ, Comitetul județean 
Galați al P.C.R. — se arată în această 
telegramă — dă o înaltă apreciere 
principialității, fermității și consec
venței cu care conducerea partidului 
nostru militează pentru promovarea 
principiilor marxist-leniniste în re
lațiile dintre partidele frățești, din
tre țările socialiste — condiție funda
mentală pentru realizarea unității de 
acțiune a sistemului mondial socia
list, a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

„Analiza profundă, multilaterală a 
situației internaționale contemporane 
cuprinsă în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — arată telegrama 
trimisă de Comitetul județean Gorj 
al P.C.R., aprecierea justă a diversi
tății de probleme ce se ridică în pre
zent în fața omenirii, demonstrează
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de activitate,
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hidro- 
nrecum 

de ace-

noi si remarcabile succese
O în industria construcțiilor de ma
șini 
de 75 milioane Iei @ Colectivele în
treprinderilor din județul Prahova au 
realizat 59,3 la sută din angajamentul 
anual privind creșterea volumului 
producției ® îngrășăminte azotoase 
peste prevederi cu care se pot ferti
liza 30 000 hectare de teren © Ca
pacități industriale date în funcțiune 

la termen sau mai devreme

o producție globală peste plan

Agenda întrecerii socia
liste înscrie mereu noi 
succese în realizarea pla
nului și a angajamente
lor luate în întîmpinarea 
Congresului al X-lea al 
partidului si a celei de-a 
XXV-a aniversări a eli
berării patriei. Colective
le de muncitori, ingineri 
si tehnicieni din între
prinderi depun eforturi 
susținute pentru fructifi
carea marilor posibilități 
si rezerve de care dis

pun. în vederea ridicării 
la un nivel tot mai înalt 
a activității economice.

Constructorii de mașini 
din întreaga tară au de
pășit olanul producției 
globale industriale. pe 
primele cinci luni ale a- 
nului. cu 75 milioane lei, 
iar planul producției 
marfă — cu 1,5 la sută. 
Productivitatea muncii a 
crescut cu 0,8 la sută 
fată de sarcina prevăzu
tă, pe această cale obti-

nîndu-se aproape 80 la 
sută din sporul produc
ției globale realizat în 
această ramură. Cele mai 
bune rezultate au fost do- 
bîndite de unitățile Cen
tralei de autocamioane si 
tractoare Brașov și Di
recției generale de auto
mobile. motoare si rul
menți.

Uzinele constructoare 
de mașini sînt angrena
te în momentul de fată 
într-o amplă activitate de 
modernizare a produselor 
si de asimilare a noi ti
puri de mașini si utilaje. 
Numai în domeniul con
strucțiilor mecanice, ele 
au de 
an 665 
lare a 
mașini
nicitate ridicată, 
care aproximativ 
sînt de mare complexi
tate : mașini-unelte de 
înaltă precizie, utilaje 
tehnologice pentru in
dustria chimică, siderur
gică. ușoară, compresoare 
frigorifice. excavatoare 
etc. In industria electro
tehnică se află în curs

realizat în acest 
de faze de asimi- 

unor Instalații, 
si anarate de teh- 

dintre 
100

de asimilare grupul hi
droenergetic de 
pentru centrala 
electrică Lotru, 
si un alt grup 
easi putere si transfor
matorul bloc de 190 MV A 
pentru Sistemul hidro
energetic și de naviga
ție de la Porțile de Fier. 
Pentru agricultură, a în
ceput recent fabricația ri
nei motocositori destinat» 
lucrărilor în pantă.

Pe panoul marii între
ceri. oamenii munci! din 
întreprinderile iudetulul 
Prahova au înscris noi 
succese în îndeplinirea 
planului si angajamente
lor. în primele cinci luni 
ale acestui an. planul 
producției globale In
dustriale a fost îndepli
nit în proporție de 102,2 
la sută, productivitatea 
muncii a crescut cu 1,3 
la sută fată de sarcina 
stabilită șl cu 9,4 la sută 
fată de aceeași perioadă 
a anului trecut 1 pe a-

(Continuare 
in pag. a V-a)
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CREȘTEREA EFICIENTEI
factor hotărîtor

âl dmamismylui economic
Fiecare etapă a dezvoltării con

strucției socialiste în țara noastră re
clamă noi exigențe și pune noi sar
cini în domeniul realizării unei efi
ciente maxime în utilizarea tuturor 
resurselor tehnice, materiale și u- 
mane ale economiei naționale. Dacă 
în Directivele Congresului al IX-lea 
al partidului s-a precizat că ridicarea 
nivelului eficientei este obiectivul 
principal al întregii activități, acum, 
în proiectul de Directive ale Con
gresului al X-lea, creșterea perma
nentă a eficientei economice este de- 

I finită ca factor hotărîtor al dinamis
mului economic — care trebuie să 
stea la baza întregii activități econo
mice. Accentuîndu-se rolul și im
portanța covîrșitoare a acestui factor 
pentru asigurarea dinamismului 
economiei românești, acum creșterea 
necontenită a eficienței este ridicată 
la rangul suprem de direcție princi
pală a activității partidului și statu
lui. în Tezele Comitetului Central 
se subliniază cu toată clari
tatea : Una din direcțiile prin
cipale ale întregii activități pe care 
o vor desfășura partidul și statul va 
fi creșterea eficienței economice, va
lorificarea la maximum a resurselor 
materiale și umane ale țării, a efor
turilor făcute de poporul nostru pen- 

Itru dezvoltarea forțelor de produc
ție, pentru asigurarea progresului ne
întrerupt al societății socialiste.

Necesitatea de a spori în continua
re eficiența întregii activități produc
tive se circumscrie organic în însăși 
evoluția viguroasă a economiei noas
tre naționale, decurge din faptul că 
ea se reflectă pozitiv asupra volumu
lui și dinamicii venitului național și, 
ca urmare, are o influentă nemijlo
cită asupra progresului neîntrerupt 
al tării, asupra ridicării bunăstării 
oamenilor muncii. Baza pe care în 

H viitorul cincinal se va obține o mai 
înaltă eficientă economică o consti
tuie rezultatele în acest domeniu în
registrate după Congresul al IX-lea 
al P.C.R. care, după cum se știe, a 
orientat ferm eforturile oamenilor 
muncii în această direcție. Consem- 
nînd din nou această necesitate, pre
cum și rezultatele pozitive obținute, 
trebuie să înțelegem că sporirea e- 
ficienței este o coordonată principală 
a dezvoltării, modernizării și maturi
zării economiei naționale, o cerință 
a procesului obiectiv de adîncire a 
laturilor calitative ale activității în 
toate domeniile vieții economice.

Pe ansamblul întregii economii na
ționale. creșterea sistematică a efi
cienței este cerută de necesitatea îm-

Acad. Vasile MALINSCHI
guvernatorul Băncii Naționala

bunătățirii permanente a raportului 
dintre venitul național obținut și 
munca socială total cheltuită. Venitul 
național nu poate crește în ritm sus
ținut, dacă munca socială nu este mai 
rodnică, mai productivă. Deci, după 
cum creșterea productivității muncii 
este o lege economică obiectivă a so
cialismului, tot Ia fel și ridicarea ni
velului eficienței economice trebuie 
privită ca o necesitate imperioasă a 
actualei etape de dezvoltare a econo
miei naționale. Munca socială poate 
fi mai rodnică și eficientă numai în 
condițiile dotării tehnice și tehnolo

gice superioare a întreprinderilor șt 
ramurilor — cadru în care forța de 
muncă obține o productivitate 
superioară, mai multe unități de 
producție într-o perioadă de 
timp. Deci, eficiența întregii eco
nomii este indisolubil condiționa
tă de eficiența investițiilor capitale, 
îndreptate cu precădere spre dezvol
tarea și modernizarea bazei tehnice, 
a uneltelor și instalațiilor cu care 
forța de muncă vine nemijlocit în 
contact. înțelegem acum de ce pro
iectul de Directive pledează pentru 
necesitatea ca o parte cît mai mare 
din investițiile centralizate, de 420— 
435 miliarde lei, să fie destinate în
zestrării în continuare a producției 
materiale și a forței de muncă cu 
mijloace tehnice moderne, de mare 
randament șl cu caracteristici func-
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T elegrame

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat

BUCUREȘTI 
Stimate Domnule Președinte,
Apreciez foarte mult amabilul dumneavoastră mesaj transmis cu 

ocazia încheierii cu succes a zborului cabinei spațiale Apollo 10.
în numele tuturor celor care au muncit pentru a face ca misiunea 

să fie încununată cu succes, vă mulțumesc pentru atenția dumnea
voastră.

Cu sinceritate
RICHARD M. NIXON

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru urările pe care ați 

binevoit să le transmiteți poporului tunisian și mie însumi cu ocazia 
sărbătorii naționale tunisiene.

Vă adresez, la rîndul meu, urările cele mai sincere pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român prieten,

HABIB BOURGUIBA 
Președintele Republicii Tunisiene
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Cu peșt©
La cele mai înalte cote ale 

munților Gurghlu, Harghita, Că- 
liman și Giurgeu — acolo unde 
Mureșul, Oltul, Nirajul, Topli- 
ța și cele două Tîrnave sînt 
doar mici firicele de apă crista
lină — specialiști în fauna cine
getică și în cea Piscicolă au 
făcut un popas ceva mai lung. 
La obîrșia acestor ape, cu nu
meroși afluenți, are Ioc în pre
zent deversarea puietului de 
păstrăvi curcubeu și indigen. 
Aproape un milion de puieți 
din aceste valoroase specii de 
pești vor repopula 
tr-o mare zonă a 
orientali. Nu peste 
me apele de munte 
tate de pescarii amatori de păs
trăvi Cîți dintre ei vor avea 
și noroc — aceasta este o altă... 
mîncare de pește.

rîurile din- 
Carpaților 

multă vre- 
vor fi vizi-

Tocmai
pe dos

La întreprinderea agricolă 
de stat Bragadiru (Ilfov) s-a 
hotărît pulverizarea unor in- 
sectofungicide. Zis si făcut. 
După cîteva zile s-a constatat 
că plantele începeau să se ofi
lească. Ce se întîmplase 7 în 
loc de insectofungicide. plan
tele au fost stropite cu un ier- 
bicid foarte puternic. Recolta 
de roșii pe 7 000 m.p s-a com
promis total. Tn plus, solariile 
respective au devenit improprii 
cultivării roșiilor pentru încă 
trei ani ! Consecințele lipsei de 
supraveghere tehnică sint evi
dente. Paguba este prea însem
nată ca să nu reclame inter
venția procuraturii împotriva... 
..dăunătorilor".

Medicul si
9

dactilografa
Colaborarea a funcționat... ca 

ceasul între medicul Mihai 
Constantin, d» la policlinica o- 
rasului Buzău si o dactilografă 
de la uniunea județeană a 
cooperativelor agricole de pro
ducție. Pentru întreruperea 
cursului normal al sarcinii, A- 
lexandrina Petcu (despre ea 
este vorba) „recruta” amatoa
rele. stabilea locul sl ducea 
acolo instrumentele necesare, 
după care anunța la telefon 
doctorul: „puteti veni, totul e 
gata". Banii îi împărteau. Or
ganele de anchetă au stabilit 
pînă acum o bună parte dintre 
întreruperile ilegale ale. sarcinii 
efectuate de medicul în cauză. 
Un lucru e cert : cercetările au 
drept scop întreruperea unor a- 
semenea practici.

„Avem
camere”...

tn
Si

Aducem această problemă 
atenția organelor de miliție 
fiscale. Odată cu intensifica
rea activității turistice de se
zon au apărut, in fata hotelu
rilor din Capitală (vezi hotelul 
.,Cerna") cetățeni incorecti care 
fac afaceri, frustrînd statul de 
drepturile sale 
feră turiștilor 
preț exagerat, 
totodată legilor
menea activitate infracțională 
trebuie curmată. Un control 
tent din partea organelor 
drept, va readuce lucrurile 
făgașul legalității.

leqale. Ei o- 
camere la un 

sustrăgîndu-se 
fiscale. O ase-

a- 
în 
pe

Comisia pentru controlul 
provenienței unor bunuri care 
au fost dobîndite in mod ilicit 
a analizat veniturile fami
liei Constantin șl Victoria 
Cuzdrioreanu (șoseaua Colenti- 
na nr. 240 — București). Dosa
rul a fost clasat. Logica prin 
care s-a ajuns la această solu
ție este de natură să stîrnească 
uimire, lată de ce: într-un timp 
relativ scurt (un an si 
familia respectivă a 
și revîndut 4 (pat.ru) 
me. De asemenea, a 
un imobil în valoare
lei, pe care l-a achitat în ziua 
cumpărării (1 martie a.c.) cu 
banii proveniți din vînzarea 
unui autoturism „Volga" efec
tuată la... 3 aprilie, deci o lună 
mai tîrziu (7!) Alte cîteva „ra
ționamente" asemănătoare
dus la clasarea dosarului, deși 
aproape 100 000 lei nu au putut 
fi justificați Bine se pricep 
unii să iasă basma curată 1 în
trebarea e : cine le-o spală 7

lumătate) 
cumpărat 
autoturis- 
cumpărat 
de 76 000

au

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDAF.IȚA 
Gheorghe PO?ESCU 

sprijinul corespondențilorCV

„Scînfeii'

Un adevăr care nu mai trebuie 
demonstrat arată că cetățeanul mă
soară cu unitatea de timp chiar și e- 
ficiența activității unei instituții de 
stat întrebați pe orice solicitant 
care șl-a depus cererea la registra
tura unei instituții sau așteaptă la 
ușa vreunui birou, ce părere are des
pre funcționarii cărora li se adresea
ză și veți obține în primul rînd o 
apreciere care vizează promptitudi
nea

Pornind de la acest considerent, 
ne-am propus o anchetă privind or
ganizarea timpului rezervat de orga
nele locale de stat muncii cu publi
cul, mai precis, să urmărim în ce 
măsură corespunde programul de 
lucru al unor consilii populare cerin
țelor locale, exigențelor cetățenilor.

între îmbunătățirile de substanță 
care au intervenit, pe toate planu
rile, în modul de lucru al organelor 
locale la loc de frunte se situează 
perfecționarea cadrului înăuntrul că
ruia se stabilesc și se realizează re
lațiile cu publicul. Este evidentă, în 
primul rînd modificarea opticii tn 
această direcție, exprimată printr-o 
seamă de măsuri practice, care asi
gură conlucrarea rodnică dintre con
siliile populare șl 
cetățeni, înlesnin- 
du-le acestora să 
se adreseze orga
nelor locale și să 
afle răspuns la 
solicitări în timp 
util.

Cu toate aces
tea, situațiile în- 
tîlnite, sesizările 
adresate de către 
cetățeni redac
ției, subliniază 
necesitatea unor 
corecturi la acest 
capitol, oportuni
tatea unor 
bunătățiri 
perseverente 
deosebi în ce privește programul de 
lucru cu publicul — capitol esențial 
al relațiilor for local-cetățean — pro
gram care se cere adaptat la reali
tățile fiecărui loc, în baza unui Cri
teriu fundamental : interesele cetățe
nilor.

De la bun început trehuie mențio
nate unele neajunsuri vizînd unifor
mizarea, standardizarea unor pro
grame, fără a se face acea nuanțare 
firească decurgind din diversitatea 
scrviciyor și a condițiilor din dife
rite localități. Rezultă o neconcor- 
danță între programul de lucru al 
unor servicii și organisme, care in 
mod necesar vin în contact cu pu
blicul, și timpul disponibil al aces
tuia, neconcordanță care — cum se 
va vedea dintr-o sumară investiga
ție — concură la sustragerea lor din 
orele de lucru, ceea ce, în ultimă 
instanță, afectează procesul de pro
ducție.

La sediul consiliului popular al 
sectorului 5 din municipiul București 
orarul de primire a publicului, afi
șat în hol, încunoștințează că majo
ritatea serviciilor de specialitate își 
primesc solicitanții în cursul dimine
ții și după amiezii, dar nu mai tîrziu 
de orele 16,30 S-ar părea totuși că 
orarul ales pentru serviciul spațiului 
locativ, care are un sediu separat, e 
mai suplu, mai adecvat nevoilor rea
le. Serviciul primește de trei ori pe 
săptămînă și după amiaza, pînă la 
orele 19,30. Am vrea să spunem însă 
că, deși programul e bun, se intîm- 
plă nu rareori ca funcționarii aces
tui serviciu să fie însărcinați ad-hoc 
cu alte misiuni, care îi îndepărtează 
de la mesele lor de lucru tocmai în 
orele de primire a publicului. în 
luna mai au fost cîteva după- 
amiezi cînd solicitanții veniți să-și 
rezolve treburi curente au găsit 
ghișeele închise, și asta pentru că 
funcționarii spațiului locativ fusese
ră antrenați în sprijinul comitetelor 
cetățenești din sector. „Cineva tre
buie să facă și treaba asta" — ni 
se spune. Dar cu cetățenii cum ră- 
mîne 7 Ne-am oprit pe culoarele 
consiliului popular și la ușa comisiei 
de judecată a sectorului. Erau orele 
14, cînd în instituții și uzine conti
nuă activitatea cotidiană. Dar în fața 
ușii amintite domnea o vie animație. 
Printre cei așezați la rînd am în
tîlnit numeroși cetățeni care-și pără
siseră atelierul sau masa de lucru' 
cu învoire, spre a lua contact cu 
reprezentanții legii. Elena Cristea, de 
pildă, muncitoare la o întreprindere 
de industrie locală, a venit de la 
Oltenița de 6 ori, șase săptămîni la 
rînd, și de fiecare dată a lipsit din 
producție cîte o jumătate de zi, fiind 
nevoită să recupereze apoi timpul 
pierdut, din unicul motiv că Ia co
misia de judecată primirea publicului 
are loc de 3 ori pe săptămînă cîte un 
ceas, program fixat, evident, potri
vit unor norme corespunzătoare in
tereselor membrilor respectivei co
misii. Ce rațiune a indicat, de pildă, 
alegerea pentru zilele de luni a ore
lor 13—14 sau pentru cele de vineri 
a orelor 14—15, e greu de înțeles. 
„Cine lese de la serviciu la orele 15 
sau 16, ne-au spus mai multi cetă
țeni, se înțelege că nu poate veni la 
consiliul popular decît învoit, Iar cine 
intră in serviciu la orele 15. nu a- 
leargă aici cînd știe că programul 
începe la orele 14". Și atunci, cînd 
treburile ii presează, oamenii se văd 
obligați să se învoiască

O situație identică 
Bîrlad, 
consiliul 
este, în 
tratimp cu ceasurile libere ale ce
tățenilor. Majoritatea serviciilor pu
blice își termină programul la orele 
17, funcționarii închizînd uneori ghi
șeele chiar mai devreme, reclamați 
de treburi urgente pe teren. După 
un ocol firesc pe acasă sau după o 
întîrziere, uneori inevitabilă, munci
torul sau funcționarul care iese la 
orele 15 din schimbul de muncă de 
la Uzinele de rulmenți găsește bi
rourile și ghișeele consiliului popu
lar închise. Tn convorbirile pe care 
le-am avut cu muncitori ai uzinei 
am obținut o confirmare a observa
țiilor noastre mulți sînt _ ne
voiți să se învoiască — situație cu 
consecințe negative asupra produc
ției. Regretabil este că și alte insti
tuții publice din oraș copiază meca
nic programul consiliului popular, 
obligînd astfel pe cetățeni să consu
me din timpul afectat producției. 
Circumscripțiile de miliție, de exem
plu, întocmesc formalitățile pentru 
buletinele de Identitate între orele 
7—11 și eliberează documentele nu
mai între 13—14, Iar o singură zl 
pe săptămînă și între 17—20,30.

De la muncitorii Aurel Dumitru 
șl Constantin Vasluianu aflăm că și 
unele organizații comerciale și-au 
stabilit un program care face pur $1

simplu abstracție de cerințele cetă
țenilor. Depozitele de mobilă și che
restea din localitate, pendinte de 
O.C.L. Produse industriale, sînt des
chise pînă la orele 17. Depozitul de 
lemne se închide la orele 15, dar 
adeseori funcționarii lui trag obloa
nele Ia orele 13, pentru că servi
ciul financiar le impune să verse 
banii în timpul aceluiași program. 
Pentru a se incadră in acest orar 
cetățeanul trebuie să facă o adevă
rată echilibristică, fără a-și putea 
rezolva întotdeauna în timp util pro
blemele care reclamă contactul cu 
respectivele instituții publice.

La Consiliul popular municipal Su
ceava. unde investigațiile au fost re
luate de corespondentul nostru I. 
Manea, orele de primire a publicului 
sînt concentrate îndeosebi în cursul 
dimineții. Ca urmare, de la începutul 
anului conducerea Combinatului de 
Industrializare a lemnului din locali
tate a fost nevoită să acorde învoiri 
intre 1 și 8 ore din timpul progra
mului. totalizîndu-se astfel 1 032 om/ 
ore nelucrate. S-a făcut chiar un 
calcul interesant : în acest interval 
s-ar fi putut realiza producția unui 
schimb de lucru la fabrica de pla-

cetățeni. Adeseori vizitele publicului 
se încheie la orele 20. Să nu uităm, 
adaugă tov. Florea, că legăturile 
noastre cu deputății și comitetele de 
cetățeni au loc. de fapt, tot în cursul 
după amiezii. Deputății sînt și ei 
oameni ai muncii, cu obligații pro
fesionale, cu ore de ieșire din servi
ciu care concordă adeseori cu orele 
cînd consiliul popular își încheie ac
tivitatea zilnică. Nu rareori, deputății 
bat degeaba scările consiliului popu
lar. în căutarea unui funcționar care 
i-ar putea ajuta să rezolve diverse 
probleme cetățenești".

Ce împiedică, totuși, o modificare 
a programului în sensul amintit 7 
întrucît cauze obiective nu există, 
considerăm că la consiliul popular 
municipal — unde afluența solicitan- 
ților aglomerează multe direcții, ca 
și orele de audientă 
drelor de conducere 
se studieze cu toată 
(alea stabilirii unor .
rențiate pentru public, atît în apa
ratul propriu, cît și în sectoarele din 
oraș — programe care să asigure un 
contact mai strîns al funcționarilor 
cu cetățenii și o 
tate în rezolvarea

ale tuturor ca- 
— ar trebui să 
atenția posibili- 
programe dife-

■

cîș- 
în bani

© Importante 

figuri
© Prioritate la în
cheierea coniac-

îm- 
tnai 
în-

Opinii privind îmbunătățirile

ce pot fi aduse programului de Im

tu publicul la unele instituții

caje. Majoritatea învoirilor au fost 
solicitate pentru schimbări de bule
tine. plata întreținerii pentru locu
ințe. rezolvarea unor litigii de muncă 
etc. Există, de asemenea, numeroase 
servicii publice în oraș ale căror pro
grame au „scăpat" de sud controlul 
consiliului popular.

Desigur, nu ne propunem să indi
căm cum să fie un program sau al
tul. Dacă supunem problema aten
ției, o facem tocmai pentru că solu
ționarea ei este de competenta ex
clusivă a consiliilor populare. Ele 
sint în măsură să hotărască asupra 
celui mai convenabil program, con- 
sultîndu-se cu cetățenii, aflînd opi
niile și doleanțele lor. Esențial este 
să se pornească de la realități, 
existe interes ea treburile să fie 
mai bine organizate.

Printre altele, am discutat cu 
varășul Virgi; Florea, președintele 
consiliului popular al sectorului 5 
din municipiul București. în cadrul 
explicațiilor primite, ni s-a vorbit 
despre intenția comitetului executiv 
de a modela programul după nevoile 
reale ale cetățenilor din sector, ca 
și despre aceea de a asigura ca unii 
funcționări ai serviciilor de specia
litate să fie mobilizați pe loc, în o- 
rele de audientă ale președintelui 
și vicepreședinților, spre a putea re
zolva operativ cererile adresate de 
unii cetățeni consiliului popular. Se 
pare că aceste considerente au dictat 
și adoptarea programului menționat. 
Dar intențiile — deși lăudabile — 
n-au fost servite de măsurile prac
tice. „Programul nostru de lucru, ne 
spune tovarășul Florea. a fost fixat 
la consiliul popular municipal și in
stituit, cu o uniformitate riguroasă, 
pentru toate sectoarele din București 
Experiența noastră dovedește însă că 
nu corespunde nevoilor 
publicul Din această 
tem nevoiți să 
orele de audientă peste 
xate. pentru că sîntem

sa 
cit

to-

de lucru cu 
cauză sîn- 
„împingem" 
limitele fi- 
solicitati ds

Programul 
popular 

bună măsură.

am găsit la 
zilnic la 

din Bîrlad 
în con-

„orașul liniști

mai mare mobili- 
cererilor lor. Ne
voia de a ridica 
eficiența muncii 
administrative, de 
a întări legătura 
consiliului pdpu- 
lar municipal cu 
masele de oameni 
ai muncii impune 
un contact cît mai 
larg cu publicul 
la toate serviciile 
și direcțiile, între 
altele și la biroul 
de informații al 
consiliului popu
lar municipal, pe 
unde se perindă 
zilnic zeci și zeci 
de cetățeni spre 
a primi un sfat 

și unde porțile se 
oră, șe pare unică 
- 16,30

tetor pentru con
struirea ds locu- 
iiile proprietate 

personală

bă- 
este, 

act

sau o îndrumare 
închid la aceeași 
pe întreg orașul

Din discuțiile pe care le-am avut 
cu cetățenii am reținut, ca o opinie 
unanim exprimată, necesitatea adop
tării, de către consiliile populare, a 
unui program elastic în funcție de 
situația reală și de cerințele popu
lației. La consiliul municipal din Bîr
lad — ne spunea primul vicepreșe
dinte M. Asoltanei — un program cu 
ferestrele larg deschise spre public 
se impune de multă vreme. De alt
fel, nici funcționarii consiliului popu
lar nu sînt entuziasmați de actualul 
program Practic, publicul bîrlădean 
asaltează birourile și ghișeele înce- 
pînd de la orele 14—15, cînd funcți
onarii sînt obosiți după o zi de 
muncă Randamentul lor ar fi mult 
mai mare dacă ar beneficia de o 
pauză de prînz, pentru a-și putea re
lua apoi activitatea cu publicul". 
Consiliul popular municipal a întoc
mit. de altfel, și un memoriu către 
Consiliul popular județean Vaslui, 
solicitînd schimbarea programului și 
introducerea a trei după amieze de 
lucru cu publicul, pînă la orele 20. 
Aprobarea, ce-i drept, a venit, dar 
numai pentru serviciile stării civile 
și financiar. Oare nu ar fi fost nor
mal ca stabilirea programului să fie 
lăsată la latitudinea consiliului popu
lar municipal 7

Însemnările noastre converg deci 
spre ideea că organizarea programu
lui de lucru cu publicul se cere fă
cută la fața locului , printr-o pro
fundă studiere a realității. Orice 
program ar adopta consiliile popu
lare trebuie să țină seama de sar
cina lor esențială — aceea de a servi 
în permanență și cu promptitudine 
pe cetățeni.

Ambrozie MUNTEANU

Depunerea economiilor 
nești personale la C.E.C. 
după cum se știe, un 
în primul rînd de utilitate 
personală. El facilitează popu
lației economisirea treptată a 
unor importante sume de bani 
în vederea unor cheltuieli vi
itoare și, în același timp, dă 
posibilitatea depunătorilor 
să-și sporească economiile prin 
dobînzile sau cîștigurile acor
date de Casa de Economii și 
Consemnațiuni.

Ca și alți depunători, titu
larii libretelor de economii 
pentru construirea de locuințe 
beneficiază de importante cîș- 
tiguri în bani. Cîștigurile sînt 
acordate trimestrial, prin tra
gere la sorți. La ultima tragere 
la sorți a cîștigurilor la depu
nerile pe acest libret de econo
mii s-au acordat cîștiguri în 
valori de 45 000 lei, 35 000 lei, 
20 000 lei și de 15 000 lei.

In afara cîștigurilor în bani, 
un alt avantaj specific acestui 
libret de economii constă în 
faptul că titularii cîștigători la 
tragerile la sorți, care doresc 
să-și construiască locuințe pro
prietate personală cu sprijinul 
statului, beneficiază și de drep
tul de a depune opțiuni pen
tru oricare cartier sau tip de 
bloc, indiferent de data înscri
erii.

Este important de reținut că 
la tragerile la sorți participă 
libretele de economii pentru 
construirea de locuințe ale a- 
celor titulari care au păstrat 
la C.E.C. în tot cursul trimes
trului pentru care se efectu
ează tragerea la sorți respec
tivă, depunerile în sume fixe 
de 5 000 lei. Pentru a participa 
de pildă la tragerea la sorți 
pentru al treilea trimestru al 
acestui an, depunerile de 
5 000 lei trebuie păstrate la 
C.E.C. în întreaga perioadă a 
acestui trimestru, iar emiterea 
libretelor de economii se efec
tuează pînă în preziua înce
perii lui, respectiv pînă Ia 
data de 30 iunie a.c. inclusiv.

Noul local al cantinei de la băile Geoagiu, judelui Hunedoara Foto : S. Cristian

is

scurte, în legătură cu plecarea 
pe perioade limitate a asigura
tului de la domiciliul său. Plecă
rile acestea sînt prilejuite, în ma
joritatea cazurilor, de excursiile 
turistice din timpul concediilor 
(de aici și numele asigurării). Dar 
oamenii nu se deplasează numai

fel de situații, cînd există proba
bilitatea ivirii unor riscuri. Ca 
urmare, a apărut asigurarea „Tu
rist", a cărei durată este de o 
lună, venind în întîmpinarea ce
lor care doresc să încheie o asi
gurare pe termen foarte scurt.

— Este singurul criteriu care a

în timpul excursiilor Delegațiile 
de serviciu sînt alte prilejuri în 
care, lipsind de acasă, ne stabi
lim temporar într-un loc sau altul 
S-a impus, așadar, necesitatea o- 
feririi unei asigurări care să ga
ranteze cetățenilor posibilitatea 
obținerii unor despăgubiri în ast-

(W phațl fa drum...
determina» lansarea asigurării 
„Turist" ?

— Nu este singurul. S-a mai 
avut în vedere și complexitatea 
riscurilor, căutîndu-se ca ele să 
fie acoperite cu o singură asi
gurare, aceasta fiind combinată 
(de persoane și de bunuri) Pe

Numeroasele forme de asigu
rări pe care le practică Adminis
trația Asigurărilor de Stat răs
pund necesităților și preferințe
lor cetățenilor, oferindu-Ie, la ne
voie, sprijin sigur și la timp. Fără 
îndoială, dorind să ia măsuri de 
prevedere, fiecare se gîndește la 
acelea care ît sînt mai convena
bile. Și fiindcă ne aflăm la înce
putul unui nou sezon estival, am 
solicitat tovarășului ȘTEFAN PO- 
POVICI. directorul general al Ad
ministrației Asigurărilor de Stat, 
cîteva lămuriri in leqătură cu a- 
sigurarea „Turist”

— Asigurarea „Turist” — ne-a 
spus interlocutorul — a apărut ca 
efect al unei anume necesități. 
Se știe că. de obicei, asigurările 
se încheie pe timp mai îndelun
gat. în cazul asigurării denumite 
„Turist", termenul de punere a ei 
în aplicare e mai scurt : 3 luni 
(la unele asigurări de accidente). 
Sînt însă și situații cînd asigura
rea este solicitată pe durate mai

Mă aflam în biroul 
inginerei Gabriela Mi- 
hăilaș, învestită cu 
răspunderea de arhi- 
tect-șef al județului 
Bistrița-Năsăud. Cu a- 
mabilitatea unei gazde 
ospitaliere, m-a 
tit să revin cît 
curînd pe acele 
iuri.

— Aici vei găsi 
plină liniște, îți 
vindeca orice 
vroză... — mă îmbla, 
zîmbind.

Să fie oare Bistrița 
un oraș al liniștii 7 
Mă îndoiesc. Aparen
țele pot să. înșele, e 
drept, pe vizitatorul 
grăbit. Obișnuința 
poate să tocească in
teresul localnicului 
pentru date care-i sînt 
arhicunoscute. Dar în
tre două extreme, ce
lui dornic să cunoască 
îi e dat să descopere 
măreția și tumultul 
vieții unui județ, unui 
oraș. O măreție suge
rată, chiar din primul 
moment, de impună
toarea catedrală go
tică din piața centrală 
a Bistriței. O pro
funzime abia întreză
rită într-o plimbare 
pe sub uriașele, răs
turnatele găleți ale și
rului de 13 case cu 
portlce boltite. zis 
„Sugălete", care flan
chează piața de sute 
de ani.

Istoria orașului nu 
este nicidecum liniș
tită. Unei neliniști de 
vîrstă geologică — 
mărturisită de numele 
apei care străbate și 
botează așezarea, ca 
și de originea vulca
nică a munților din 
apropiere — îi ur
mează, de-a lungul 
veacurilor, o învolbu
rată istorie. Abia în
temeiată, cetatea este 
zguduită în anul 1241 
de năvălirea tătarilor. 
Refăcută și apoi forti
ficată, Bistrița cu
noaște repetate seis
me sociale: răscoale 
ale țăranilor din îm
prejurimi, războaie și 
asedii, culminînd cu 
evenimentele revolu
ției de la 1848. Din 
cele peste 18 turnuri 
și bastioane, din zidu
rile, porțile, șanțurile 
și valurile de apărare 
care situau Bistrița 
printre cele mai pu
ternice orașe fortifica
te ale Transilvaniei, 
s-au păstrat puține 
vestigii: Tumul Do
garilor. cîteva frag
mente de ziduri, ur
mele șanțului și va
lului pe o porțiune a- 
flată în cuprinsul 
Parcului.

E cunoscut locul 
deosebit pe care ora
șul de la poalele Co- 
drișorului l-a ocupat 
în strînsele relații, 
dezvoltate de-a lun
gul veacurilor, între

pof- 
măi 
pla-

de
vei 
ne

Transilvania și Mol
dova. Cetatea Neam
țului, a Sucevei au 
cunoscut iscusința 
meșteșugarilor bistri- 
țeni. De altfel, Pe
tru Rareș primise, 
încă de la 1529, drep
turi de suzeranitate a- 
supra orașului. Pasul 
Bîrgăului — străbă
tut astăzi de o mo
dernă șosea asfaltată 
— se numără de mul
te secole printre cele 
mai frecventate tre
cători ale Carpați.’or 
răsăriteni.

Numele cîtorva 
personalități de frun
te ale culturii noastre 
sînt legate de istoria 
acestui oraș. Aici s-a 
născut și și-a petre
cut copilăria Andrei 
Mureșanu, unul din
tre stejarii revoluției 
de la 1848. Liviu Re-
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lista altor obiecti- 
terminate recent, 
șantierul desfășu- 
sau pe cale de a

r
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breanu 
me de 
ceul 
George 
nuia să viziteze ora
șul, și mi-a fost dat 
să aflu o terțină, 
tribuită lui, în 
este pomenit 
dintre localurile renu
mite ale vremii : „Să 
veniți la Paulini / 
Noi petrecem ca ve
cinii / Cu vin vechi 
și oameni noi". Ar 
mai trebui pomenit 
Nicolae Iorga, pentru 
ale lui „Documente 
românești din arhive
le Bistriței", contri
buție de seamă la 
descifrarea unui tre
cut plin de semnifi
cații.

Astăzi cetatea de pe 
malul Bistriței, ală
turi de atîtea alte lo
calități ale țării, care 
în acest din urmă pă
trar de veac au cu
noscut rodnice prefa
ceri, este puternic vi- 
talizată de șuvoiul ri
nei dezvoltări econo
mice și sociale fără 
precedent. Cei peste 
20 000 de locuitori ai 
săi sînt martorii u- 
nei evidente înfloriri: 
vechilor meșteșuguri, 
a căror practică con
tinuă să prospere, li 
se adaugă puternice 
unități industriale. Fa
bricile mai vechi 
fost modernizate

a studiat vre- 
doi ani la li- 
din Bistrița.
Coșbuc obiș-

cu 16 
altele. Sînt 
care, rapor- 
dimensiunile 
au darul de

a- 
care 
unul

au
Și 

reutilate. în partea de 
a 

fost construită o fa
brică de produse lac
tate cu o capacita
te de prelucrare de 
peste 100 000 litri de 
lapte zilnic. Se află

est a localității

în lucru un important 
siloz pentru . fructe, 
urmează să încea
pă execuția unei fa
brici de pîine, se pre
vede pentru viitorul 
apropiat construirea 
unui complex pentru 
industrializarea lem
nului și a unei uni
tăți de producție pen
tru textile nețesute.

înscris într-o calmă 
încercare de forțe, o- 
rașul oferă vizitatoru
lui înfățișarea ' însu
flețită de șantier sl 
împlinirilor cetățe
nești. Alimentarea cu 
apă se află în curs de 
îmbunătățire. Față de 
cele 144 de aparta
mente construite pînă 
în prezent, sînt în e- 
xecuție, în momentul 
de față, peste 700 de 
apartamente, iar în a- 
nul viitor urmează să 
se dea în funcțiune 
un număr de peste 
500. Iată, în continua
re, 
ve 
cu 
rat
fi deschis : policlinica, 
dispensarul C.F.R., o 
școală cu 20 de cla
se, un liceu 
clase și 
realizări 
tate la 
orașului,
a convinge că, depar
te de a fi o citadelă 
a „liniștii", Bistrița 
cunoaște o viață edi
litară tumultuoasă șl 
prefigurează o ima
gine atrăgătoare a 
viitorului.

Oamenii pe care 
i-am întîlnit aici au 
dîrzenia, măreția sim
plă dar demnă, noble-, 
tea Senină a monu
mentelor și a melea
gurilor. O expoziție a 
Uniunii județene a 
cooperativelor de con
sum m-a ajutat să 
descopăr, printre alcă
tuiri de cele mai felu
rite materiale, fiorul 

. artizanatului auten
tic, atît de rar întîlnit 
în magazinele de spe
cialitate ale marilor 
orașe. Nu mă încumet 
să descriu, cu prea 
puțina mea pricepere 
în tîlcurile artei popu
lare, vibrația și sufle
tul înveșmîntate in 
ceramica ulcioarelor 
și blidelor, în lucră
tura discretă a cojo
cului sau în cea poli
cromă a chimirului. 
Dar nu pot să-mi as
cund admirația pen
tru negrăitele dovezi 
de frumusețe pe care 
meșterii năsăudeni sau 
bîrgăeni le adaugă 
spectacolului miracu
los al naturii. „Locul 
unde nu s-a întîmplat 
nimic" nu există sau, 
în orice caz, nu se află 
la Bistrița.

Arh. Gh. SASARMAN

Uzina de prelucrare a mase
lor plastice din Iași produce 
o diversitate de sortimente cu 
largi întrebuințări. între aces
tea se numără și foliile din po
lietilenă de înaltă presiune. 
Principala lor calitate : prezin
tă o bună rezistență fată de 
majoritatea agenților chimici, 
precum și la tracțiune. Dimen
siunile produsului ; folia des
făcută are lățimea de 540—2 000 
mm, iar grosimea de 0,04—0,25 
mm. Datorită caracteristicilor 
lor superioare, aceste folii pot 
fi utilizate ca ambalaje (sub for
mă de folie, pungi, saci) în in
dustriile alimentară, textilă, chi
mică. în agricultură, foliile din 
polietilenă își găsesc o largă a- 
plicație în protejarea răsaduri
lor. asigurînd condiții pentru ob-

ținerea legumelor timpurii în so
larii. Prețul de vînzare cu ridi
cata al întreprinderii : 18,75 lei 
kilogramul.

Poligrafvinilul — un alt pro
dus prelucrat de către uzina ie
șeană — are caracteristici ce-1 
fac utilizabil în industria poli
grafică, de papetărie și marochi- 
nărie Foliile cu această denumi
re se fabrică într-o gamă varia
tă de șagrene și culori. Se li
vrează în role de cîte 30 kg, 
ambalate în hîrtie cașerată. Pre
țul cu ridicata de întreprindere 
e de 11,80 lei metrul.

Pentru amănunte, cei intere
sați se pot adresa direct servi
ciilor de desfacere și tehnic al 
Uzinei de prelucrare a maselor 
plastice din Iași, șos. Tuțora 35. 
telefon 57 20. Telex — 022941.

\
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\
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lîngă accidentele personale, 
asigură și bunurile din gospodă
rie. De regulă, asiguratul pleacă 
luînd cu el unele bunuri care-i 
sînt de trebuință în deplasare. 
Lasă însă acasă mult mai multe. 
Ca să poată fi liniștit, în perioada 
de absentă, trebuia să 1 se ofere 
posibilitatea de a-și cuprinde în 
asigurare atît bunurile luate cu 
el, cît și pe cele care rămîn în 
gospodărie.

— Reținem, deci, că în asigura
rea „Turist” se cuprind atît per
soana care a încheiat asigurarea 
cît și bunurile acesteia (din gos
podărie sau luate în deplasare) 
Ce alte avantaje mai oferă a- 
ceastă asigurare ?

—' Să enumerăm doar cîteva. 
Asigurarea poate fi încheiată de 
orice persoană (do la oraș sau de 
la sat) în vîrstă de la 16 la 70 de 
ani, deci o largă posibilitate de 
folosire a ei ; sumele asigurate 
(care se plătesc în caz de pro
ducere a riscului asigurat) sînt

Importante șl vorbesc de la sine 
de utilitatea și avantajul asigu
rării ; pentru accidente de circu
lație auto moto, sumele asigurate 
sînt cuprinse între 15 000 și 25 000 
de lei ; pentru accidente la do
miciliul asiguratului (datorate u- 
nui incendiu, trăznet, explozie sau 
cutremur de pămînt), între 10 000 
și 20 000 de lei ; pentru celelalte 
accidente între 5 000 și 10 000 de 
lei ; pentru bunurile gospodărești 
— 20 000 de lei.

Asigurarea „Turist" poate fi re
înnoită, răspunderea ADAS con- 
tinuînd tără întrerupere, în cadrul 
aceleiași asigurări (dacă primele 
se plătesc înainte de expirarea 
contractului în curs).

Prima de asigurare este una 
dintre cele mai convenabile : 
doar 15 lei, pentru materializarea, 
și sub această formă, a spiritului 
de prevedere.

Convorbire consemnata de
V. ZAMFIRESCU

pat.ru


SClNTEIA — joi 12 iunie 1969 PAGINA 3
jW'HlWg wBssn

COMUNIȘTII, TOTI OAMENII MUNCII DIN PATRIA NOASTRĂ9 7 5

EXPRIMATĂ IN CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
5» ș

O poziție justă, constructivă, 
decurgând din analiza 

științifică a reaftățitar 
vieții internaționale

fi»—................................................................................. ....................   J

Prof, dr, docent Jean LIVESCU,
membru corespondent al Academiei, rectorul Universității București

Citind cuvîntarea rostită la Con
sfătuirea internațională de la Mos
cova a partidelor comuniste si mun
citorești de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, doresc 
să-mi exprim întreaga mea adeziune 
la ideile si tezele conținute în a- 
ceastă cuvîntare. Prin fiecare cuvînt, 
prin spiritul ei general, această cu
vîntare reflectă caracterul construc
tiv al politicii partidului nostru în 
problemele internaționale, responsa
bilitatea sa fată de destinele socia
lismului și păcii în lume, preocu
parea pentru depășirea dificultăților 
din mișcarea comunistă și muncito
rească, pentru restabilirea și întă
rirea unității ei.

Partidului nostru îi este proprie 
metoda de a-si baza activitatea pe 
o adîncă analiză a faptelor, a reali
tății. Aplicată continuu în activi
tatea practică a construcției socia
liste. această metodă este promova
tă consecvent de partidul nostru si 
în abordarea problemelor vieții In
ternationale. Cuvîntarea de față este 
în această privință o nouă si stră
lucită pildă. Fie că este vorba de 
analiza raportului de forte pe are
na mondială, fie că e vorba de a- 
naliza situației create în mișcarea 
comunistă și muncitorească, a cau
zelor divergențelor si a căilor de 
lichidare a acestora ; fie că e vor
ba de aprofundarea teoriei marxist- 
leniniste, de abordarea si clarifi
carea unor probleme esențiale cum 
ar fi aceea a raportului dintre pro
movarea intereselor naționale ale 
fiecărui popor și manifestarea solida
rității internaționaliste — cuvîntarea 
pornește de la fapte și fenomene ale 
realității, de la procesele intervenite 
în dezvoltarea socială, considerate cu 
principialitatea șl clarviziunea pro
prie partidului nostru.

Astfel, din analiza profundă a an
samblului luptei dintre frontul anti- 
imperialist și forțele reacțiunii este 
învederată concluzia că superiorita
tea se află de partea forțelor pro
gresului și ale păcii, că imperialismul 
nu a devenit mai puternic, deși el 
mai poate face imens rău omenirii, 
că războiul nu este iminent și că e- 
xistă posibilitatea certă de a împie
dica cercurile agresive să arunce o- 
menlrea într-o nouă conflagrație 
mondială — concluzie care deschide o 
perspectivă mobilizatoare luptei pen
tru menținerea și întărirea păcii.

Nu încape îndoială că vigoarea și 
eficiența luptei antiimperialiste, a- 
părarea păcii și a civilizației — de
ziderat vital al întregii omeniri — 
sînt direct legate de forța și unitatea 
sistemului mondial socialist, a miș
cării comuniste și muncitorești. Subli
niind acest adevăr, secretarul gene

Pentru victoria gândirii
creatoare
Geo DUMITRESCU

Am citit cu crescîndă emoție și 
mindrie cuvîntul comuniștilor ro
mâni, exprimat cu atîta pătrundere, 
pondere și demnitate de către cel 
mai autentic plenipotențiar al lor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în fața 
Consfătuirii de la Moscova. Impre
sionantă, în primul rînd, în această 
strălucită sinteză a problematicii 
mișcării revoluționare mondiale este, 
desigur, permanenta ei comunicare 
cu idealurile propriului nostru par
tid, ale poporului nostru, respirația 
ei patriotică, liniștită și fermă, care 
dă sens, adîncime și autoritate în
tregii desfășurări de idei și argu
mente. Această respirație susținută, 
profund internaționalistă în același 
timp, în înțelesul major și or
ganic al ideii, hrănește neîn
cetat forța și amplitudinea cu
getării în sferele cele mai înal
te și mai pure ale ideologiei re
voluționare marxist-leniniste : de- 
aici, și numai de-aici, ca dintr-un 
pisc, se vede mai bine, mai ome
nește, mai larg și mai limpede, ome
nirea frămintată a epocii noastre, 
drumul ei dramatic de luptă și spe
ranță. (De la o asemenea înălțime a 
gîndirii, în care problemele și fap
tele sînt sublimate în tensiuni esen
țiale, în care cuvîntul se lipsește de 
orice draperii retorice, insinuările 
referitoare la o pretinsă politică na
ționalistă a comuniștilor români sînt, 
cum era și firesc, în puținele și strin
gentele vorbe ale replicii care li se 
acordă în treacăt — denunțate răs
picat în toată falsitatea lor.)

Reținînd, însă, din cuvîntare aceas
tă privire mai largă și mai umană 
asupra lumii, mi se pare că ajungem 
la semnificația cea mai de preț 
a acestui document, la ceea ce 
poate fi considerat contribuția 
lui înnoitoare. Nu numai prin 
limpezimea logică, și nobila energie 
militantă cu care demonstrează ne

ral al C.C. al P.C.R. s-a ocupat pe 
larg, a analizat cu aceeași rigoare 
științifică situația din mișcarea co
munistă și muncitorească. în cuvîn
tarea sa arată că în raporturile din
tre partidele comuniste și muncito
rești, dintre țările socialiste, în pro
blema căilor de întărire a unității 
lor se cere pornit tot de la realități, 
de la marea diversitate de condiții 
și împrejurări în care partidele își 
desfășoară activitatea. Experiența — 
criteriul adevărului — confirmă 
ideea din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cum că „aplica
rea principiilor generale ale mar- 
xism-leninismului nu are nimic co
mun cu stabilirea unor forme uni
ce și tipare imuabile de gîndire și 
acțiune pentru toate partidele". Ig
norarea acestui adevăr, nesocotirea 
faptului că ceea ce a .fost just ieri 
poate deveni astăzi învechit, perimat, 
necorespunzător cerințelor progresu
lui istoric, nu poate duce decît la di
vergențe și neînțelegeri grave, ca a- 
celea la care asistăm în momentul de 
față De aceea subscriu în întregime 
la ideea exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care arată că 
„Faptul că aceste deosebiri de pă
reri și aprecieri se transformă însă 
în divergențe și duc la încordare, 
afectînd relațiile reciproce, se dato- 
rește îndeosebi factorilor subiectivi, 
neînțelegerii diversității de condiții 
de dezvoltare, nesocotirii normelor 
de relații dintre țările socialiste".

Și în această privință. concluzia 
decurge logic din analiză : înlătura
rea divergențelor și întărirea unității 
presupune luarea în considerare a 
diversității, respectarea autonomiei 
fiecărui partid, a dreptului său de 
a-și stabili de sine stătător politica 
internă și externă, abordarea deo
sebirilor de păreri în mod principial, 
prin discuții tovărășești, în spirit de 
egalitate, respect și înțelegere reci
procă.

îmi exprim întreaga adeziune la 
spiritul de înaltă responsabilitate 
față de cauza unității mișcării co
muniste și muncitorești care stră
bate întreaga expunere a secretaru
lui general al partidului nostru. In
telectualitatea, întregul popor român 
subscriu la chemarea adresată de to
varășul Nicolae Ceaușescu : „Mișca
rea comunistă și muncitorească se 
află astăzi în fața unor sarcini de 
uriașă responsabilitate istorică. E- 
poca 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 se
cundar, interesele generale ale cla
sei muncitoare, ale popoarelor, ale 
luptei antiimperialiste, ale cauzei 
socialismului și comunismului".

cesitatea înlăturării grabnice din re
lațiile interpartinice ale comuniști
lor a oricăror prejudecăți și inerții 
dogmatice, a tendințelor hegemo- 
niste, a blamărilor, etichetărilor și 
invectivelor etc., rămășițe nocive, 
care au contribuit nu puțin la 
apariția binecunoscutelor disen
siuni și litigii din sînul mișcării re
voluționare. (în cazul internaționa
lismului socialist, bunăoară, noțiunea 
este repusă, în cadrul cuvîntării — 
în termeni de mare finețe analitică 
— în adevărata ei lumină). Dar 
mai ales prin spiritul înnoitor, 
constructiv, de o mare mobili
tate, receptiv, democratic, în care 
sînt abordate problemele mișcării 
comuniste contemporane și, în gene
ral, perspectivele umanității. Toate 
aceste trăsături și calități ale unui 
mod nou de a privi și judeca lucru
rile sînt, de fapt, chiar elementele 
constitutive, funciare, ale noțiunii de 
comunist, de revoluționar, elemente 
de cea mai autentică esență marxist- 
leninistă.

Suflul înnoitor pe care-1 înregis
trează crescînd în toate părțile lumii 
mișcarea revoluționară și pe care-1 
ilustrează în chip exemplar și cu
vîntarea tovarășului Ceaușescu, a- 
parține celor mai bune, mai îndrăz
nețe și mai eficiente tradiții ale ei 
și-i garantează desfășurarea și biru
ințele viitoare.

Lumea se schimbă vertiginos sub 
ochii noștri. Cunoștințele, puterile 
omenirii cresc de la o zi la alta. 
Pentru întîia oară, de cînd există 
lumea, omul și-a putut privi, din 
largul Cosmosului, prooria planetă. 
Această imagine răscolitoare, care 
ne-a îmbogățit cu o dimensiune și o 
oglindire nouă, nu poate rămîne fără 
efecte adinei, nebănuite, asupra po
tențialului psihologic, spiritual, al 
umanității. Nu comuniștii sînt acei 
ce trebuie să observe ultimii aceste 

neîncetate schimbări și consecințele 
lor. Nu comuniștii sînt acei ce tre
buie să beneficieze cu întîrziere — 
în slujba idealurilor și eroicei lor 
meniri, de a dezrobi și salvgarda o- 
menirea — de cîștigurile imense ale 
progresului, de energiile uriașe, ne
încetat fecunde, ale minții umane.

„Toate aceste fenomene noi — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
cer răspunsuri care presupun o largă 
dezbatere științifică, marxist-leninis-

Obiective mobilizatoare 
ale luptei pentru asigurarea 

păcii și securității 
tehnician agricol Ștefan MARINO1U 

președintele C.A.P. „16 Februarie", comuna Castranova, județul Dolj

Citind în ziar cuvîntarea rostită 
luni de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vreau să spun răspicat c-o aprob din 
toată inima, pentru că fiecare cuvînt 
pornește de la interesele muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor din țara 
noastră, care nu contrazic, ci se îm
pletesc cu acelea ale muncitorilor, 
țăranilor de pretutindeni.

Noi vedem în cuvîntarea secreta
rului general al partidului nostru o 
chemare la unirea tuturor forțelor 
progresiste, iubitoare de pace în 
lupta antiimperialistă. Și este un 
mare merit al cuvîntării că arată pe 
larg care este platforma largă pe 
care pot fi unite aceste forțe, care 
sînt obiectivele și direcțiile princi
pale ale luptei antiimperialiste.

Consider întru totul justă aprecie
rea că obiectivul central este apăra
rea păcii și securității internaționale, 
zădărnicirea politicii agresive a im
perialismului, apărarea independenței 
și suveranității popoarelor, asigura

Din uzine, de pe ogoare, din instituții
In telegrama trimisă de Combi

natul siderurgic Galați se spune 
între altele : „Am luat cunoș
tință cu deplină satisfacție și legitimă 
mîndrie de cuvîntarea dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care reprezintă punctul de 
vedere al partidului nostru, al între
gului nostru popor, asupra celor mal 
arzătoare probleme ale mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. ale luptei forțelor progresiste 
împotriva imperialismului. Am pă
truns esența cuvîntării care este, 
de fapt, un apel călduros și 
riguros documentat către toate 
țările socialiste, partidele comuniste 
și muncitorești, către toate forțele 
progresiste din lume, la realizarea 
unității lor de acțiune — chezășie a 
triumfului păcii și a socialismului în 
lume."

„Cuvîntarea dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — scriu 
cadrele didactice, precum și elevii 
Liceului „Ion Neculce" din București 
— demonstrează înalta responsabili
tate a partidului nostru, a Comitetu
lui său Central, față de poporul ro
mân. față de națiunea noastră socia

Telegrama Prezidiului Academiei
Republicii Socialiste România

Prezidiul Academiei Republicii So
cialiste România și comitetul de 
partid al Academiei, în numele oa
menilor de știință, al cercetătorilor 
și al întregului colectiv de muncă, 
își exprimă întreaga lor adeziune 
față de conținutul cuvîntării pe care 
ați rostit-o și față de activitatea de 
mare răspundere pe care o depune, 
sub conducerea dumneavoastră, de
legația Partidului Comunist Român, 
la Consfătuirea internațională a par
tidelor comuniste și muncitorești de 
la Moscova — se spune în te
legrama adresată Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Contribuția prețioasă pe care par
tidul nostru și dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Ceaușescu, o 
aduc cu perseverență la elucidarea 
și soluționarea problemelor actuale 
ale luptei împotriva imperialismului, 
pentru realizarea unității de acțiune 
a mișcării comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor progresului și pă

Luînd cunoștință de cuvîntarea ros
tită de secretarul general al C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Consfătuirea internațională a par
tidelor comuniste și muncitorești, 
care are loc la Moscova, noi, scri
itorii din Republica Socialistă Româ
nia, ne exprimăm deplina adeziune 
față de conținutul ei, socotind-o ca 
pe însăși expresia conștiinței noas
tre, a năzuințelor întregului nostru 
popor.

Pătrunzătoarea analiză a situației 
internaționale actuale, a stadiului 
luptei împotriva imperialismului, 
pentru pace și securitate în lume, 
dovedesc încă o dată clarviziunea 
marxist-leninistă a partidului nos
tru, originalitatea gîndirii științifice 
creatoare a Comitetului său Central, 
în frunte cu dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Promovînd cu fermitate interesele 
poporului român, ale independenței 

tă. Desigur că pentru aceasta sînt 
necesare cunoașterea aprofundată a 
realităților și, totodată, o gîndire 
creatoare și un spirit nou, fără te
merea de a privi lucrurile așa cum 
sînt ele și nu cum am dori noi să 
fie".

Cuvîntarea secretarului generai al 
partidului nostru sintetizează ea în
săși în chip strălucit tocmai această 
„gîndire creatoare" și acest „spirit 
nou". Ea reprezintă, la ora actuală, 

rea dezvoltării progresiste a socie
tății omenești. De bună seamă că, 
pentru a se ajunge la acest obiectiv, 
cel mai important lucru este așeza
rea relațiilor între state pe baze să
nătoase, normale, prin respectarea in
dependenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc — adică a tuturor principiilor 
pe care partidul și statul nostru le 
promovează consecvent și care capă
tă în zilele noastre o tot mai largă 
recunoaștere internațională. Viața a 
demonstrat că ori de cîte ori aceste 
principii au fost încălcate, pacea și 
buna înțelegere au fost puse în pri
mejdie, în timp ce, dimpotrivă, res
pectarea lor a adus invariabil foloa
se intereselor destinderii și securității 
internaționale.

Relevînd necesitatea imperioasă a 
stingerii conflictelor armate existen
te în lume, cuvîntarea a exprimat 
solidaritatea neabătută a poporului 

listă și totodată față de cauza gene
rală a socialismului și păcii. Poziția 
delegației P.C.R. la Consfătuirea de 
la Moscova a partidelor comuniste și 
muncitorești, pe care ați exprimat-o 
cu atîta claritate în cuvîntarea dum
neavoastră, dovedește că între efor
turile fiecărui popor pentru constru
irea socialismului în țara sa și cola
borarea liberă și suverană a țărilor 
socialiste există o legătură strînsă, 
dialectică".

Muncitorii, inginerii șl tehnicienii 
întreprinderii agricole de stat Sibiu 
— se arată în telegrama trimisă de 
acest colectiv — au luat cunoștință cu 
deosebită satisfacție de cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de la Moscova, care dă 
glas sentimentelor și gîndurilor între
gului nostru popor, reprezintă o con
tribuție de seamă la lupta pentru 
progres și pace.

In telegrama trimisă de colectivul 
de muncă de la Filatura românească 
do bumbac din București se arată 
„Abordarea marxist-ldninistă de că
tre delegația partidului nostru a pro
blemelor importante de care depinde 
asigurarea păcii, realizarea securității 

cii se înscrie pe linia realistă, 
profund științifică și consecvent 
marxist-leninistă. a politicii partidu
lui nostru Ținem să vă exprimăm 
pe această cale toată admirația noas
tră, a oamenilor de știință din Ro
mânia, pentru analiza multilaterală 
pe care ați făcut-o la consfătuire, 
asupra proceselor fundamentale ale 
dezvoltării sociale contemporane, a- 
supra situației din mișcarea comu
nistă. Considerăm ca un merit esen
țial al expunerii că, pe baza acestei 
analize, ați pus în evidență obiecti
vele esențiale ale luptei pentru pace, 
caile care pot duce ia depășirea difi
cultăților și divergentelor, din mișca
rea comunistă. Prin toate acestea, 
poziția partidului nostru, pe care ați 
susținut-o la consfătuire, are un 
profund caracter constructiv.

Oamenii de știință, cercetătorii și 
ceilalți lucrători ai Academiei Re
publicii Socialiste România participă 
în aceste zile cu deosebit entuziasm 

Telegrama Uniunii Scriitorilor
și suveranității naționale, partidul și 
poporul nostru se situează în același 
timp, neclintit, pe pozițiile interna
ționalismului socialist, ale colaborării 
între toate partidele comuniste și 
muncitorești, pentru întărirea forțe
lor mondiale ale socialismului și 
păcii.

Scriitorii din România socialistă — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — profund uniți și an
gajați în crearea unei literaturi mi
litante pentru făurirea conștiinței so
cialiste și triumful ideilor filozofiei 
marxist-leniniste — găsesc în acti
vitatea, poziția și lupta partidului 
nostru un permanent exemplu al dă
ruirii față de popor, față de cauza 
comunismului In efortul permanent 
de cucerire a zonelor umane contem
porane, noi, scriitorii, aflăm în par
tid o prețioasă pildă de consecvență 
și etică revoluționară.

Apelul înțelept la unitate, adresat 

tot ceea ce pot oferi mai bun, -ca 
sinteză de înțelepciune a unei aspre 
și glorioase experiențe istorice, co
muniștii români, întregul nostru po
por, mișcării revoluționare mondiale. 
Este și aceasta o mărturie a spiri
tului nostru internaționalist, o con
tribuție la zestrea crescîndă de pres
tigiu și forță a comunismului, a că
rui victorie supremă de mîine se află 
tocmai în puterea acestei „gîndiri 
creatoare" și a acestui „spirit nou".

nostru cu cauza poporului vietnamez, 
a dat glas cerinței întregului nostru 
popor ca S.U.A, să înceteze agresiu
nea, să-și retragă trupele din Viet
nam, astfel ca poporul vietnamez 
să-și poată hotărî singur soarta. 
Sprijin întru totul necesitatea 
relevată în • cuvîntare de a se depune 
eforturi pentru dezarmare, a cărei 
înfăptuire, în afară de faptul că ar 
înlătura pericolele decurgînd din a- 
cumularea de arme moderne, ar eli
bera mari fonduri și energii umane 
pentru scopuri constructive.

Din nou partidul nostru, prin gla
sul tovarășului Nicolae Ceaușesctt, a 
exprimat un deziderat major al po
porului român, al tuturor popoarelor 
de pe acest continent — înfăptuirea 
securității europene. Este intr-adevăr 
un tel mare, a cărui înfăptuire cere 
eforturi perseverente pentru dezvol
tarea relațiilor intereuropene, recu
noașterea realităților de după război, 
curmarea surselor de încordare, mai 
ales a divizării în grupări militare 
opuse.

In prezent este necesar mai mult 
ca oricînd ca toate eforturile să fie 
depuse pentru continuarea destinde
rii, pentru reglementarea pașnică, 
prin discuții și tratative, a probleme
lor internaționale litigioase. Amplul 
program pentru asigurarea păcii și 
securității internaționale, care a fost 
expus în cuvîntarea tovarășului 
Ceaușescu, răspunde cerințelor și in
tereselor vitale ale tuturor popoare
lor. România a acționat cu stăruință 
în aceste direcții și numeroșii prie
teni ai țării noastre pot fi siguri că 
și în viitor ea nu-și va precupeți 
eforturile pentru a contribui la uni
rea forțelor antiimperialiste, la ză
dărnicirea planurilor cercurilor im
perialiste, la întărirea păcii în lume.

europene, a sarcinilor ce stau astăzi 
în fața mișcării comuniste și munci
torești în lupta antiimperialistă, pen
tru cauza socialismului și comunis
mului, se bucură de calda noastră a- 
preciere, a întregului popor român, 
care înfăptuiește cu consecvență li
nia politică a Partidului Comunist 
Român, este strîns unit în jurul par
tidului și Comitetului său Central",

„Colectivul uzinei noastre, în frunte 
cu comuniștii — se arată în telegra
ma trimisă de Uzina „1 Mai" Ploiești 
— asigură Comitetul Central, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. că nu va 
precupeți nici un efort pentru aduce
rea la îndeplinire a tuturor sarcinilor 
ce-i revin, că va milita cu consec
ventă pentru transpunerea în fapte a 
politicii științifice, realiste, a parti
dului nostru — politică închinată 
progresului și fericirii poporului nos
tru, promovării ideii de înțelegere și 
cooperare multilaterală între popoare, 
unității și coeziunii mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
a tuturor forțelor care militează în 
marele front al socialismului, progre
sului și păcii".

la dezbaterea largă a documentelor 
de partid de însemnătate excepțio
nală pentru țara noastră, ce vor fi 
supuse aprobării Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Român. 
Pe deplin conștienți de importanța 
sarcinilor ce se rezervă științei, 
oamenii de știință din Acade
mie se pregătesc să întîmpine 
cu noi realizări a XXV-a ani
versare a eliberării României de sub 
jugul fascist și Congresul partidului. 
In numele lor, prezidiul Academiei și 
comitetul de partid asigură Comitetul 
Central, pe dv. personal, iubite to
varășe Ceaușescu, de tot atașamen
tul lor fierbinte, de întreaga lor a- 
deziune față de poziția justă și con
tribuția creatoare pe care o aduceți 
în aceste zile la rezolvarea princi
pială a unor probleme de însemnă
tate istorică pentru mișcarea comu
nistă internațională, pentru înfăptui
rea idealurilor de progres al tuturor 
popoarelor.

din nou de partidul nostru tuturor 
partidelor comuniste și muncitorești, 
ca dincolo de neînțelegeri și disen
siuni de moment, să se caute și să 
se găsească toate posibilitățile de u- 
nire în lupta împotriva imperialis
mului — pe baza respectării princi
piilor marxist-leniniste. a egalității 
în drepturi și neamestecului în tre
buri interne, a adevăratei întrajuto
rări tovărășești — reflectă deopotrivă 
propria noastră gîndire, sentimentele 
noastre de solidaritate și internațio
nalism socialist. Iată de ce sprijinim 
din toată inima acest apel și ne dăm 
cu înflăcărare întreaga adeziune la 
punctul de vedere creator și luminos, 
exprimat de delegația Partidului Co
munist Român la Consfătuirea inter
națională a partidelor comuniste și 
muncitorești, pe deplin încredințați 
că el reprezintă voința și aspirațiile 
întregului popor român.

A netezi calea spre refacerea 
uiiității — principate 

îndatorire internaționalistă
(Urmare din pag. I)

tinue activitatea pentru a face tot 
ce este posibil pentru netezirea căi
lor spre unitate.

Neînțelegerile și divergențele gra
ve dintre unele partide comuniste ne 
produc o mare amărăciune și îngri
jorare, deoarece știm bine că lipsa 
de unitate, dezbinarea aduc cele mai 
grave prejudicii forțelor revoluțio
nare de pretutindeni, cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

Din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reiese limpede că aceste 
divergențe nu decurg din esența so
cialismului, ci sînt generate de fac
tori subiectivi, din neluarea în consi
derare a diversității de condiții în 
care activează partidele comuniste, a 
încălcării normelor de relații între 
ele. Diversitatea de condiții — una 
din caracteristicile luptei revoluțio
nare contemporane — determină sar
cini și preocupări diferite de la partid 
la partid. Tocmai de aceea în zilele 
noastre cerințele internaționalismului 
privind întărirea unității mișcării co
muniste pot fi realizate nu prin abso
lutizarea anumitor forme și metode 
ale luptei revoluționare, care au fost 
valabile într-un anumit moment și 
în anumite condiții ; nu prin încer
cări de a reînvia sub orice formă 
ideea depășită de viață a centrului 
conducător, ci prin luarea în consi
derare a diversității, prin respectarea 
dezvoltării independente a partidelor 
comuniste, a principiului că stabilirea 
de sine stătătoare a liniei politice 
constituie dreptul exclusiv al fiecărui 
partid, prin respectarea deplinei ega
lități în drepturi și neamestecului în

hlu există forță în stere 
să determine poporul

să renunțe la
(Urmare din pag. I)

cialiste, au dobîndit mărețele lor 
cuceriri social-politice în urma unei 
lupte grele, pline de sacrificii, pe care 
au dus-o pentru cucerirea puterii, 
pentru construcția orînduirii noi. Noi 
iubim și prețuim ca lumina ochilor 
tot ce am realizat în sfertul de veac 
de la eliberare; știm să vedem în rea
lizările obținute, în demnitatea de care 
ne bucurăm, în poziția noastră în so
cietate, superioritatea orînduirii noi, 
socialiste. Cum și-ar- putea cineva 
închipui că oamenii muncii dintr-o 
țară socialistă ar putea să renunțe 
la cuceririle lor revoluționare și să 
dorească să intre din nou sub jugul 
capitaliștilor și moșierilor ? Nimeni 
și nimic nu mai poate întoarce socie
tatea noastră socialistă din drumul 
ei înainte ! Imperialismul n-a reu
șit să înfrîngă noua orînduire nici cu 
ani în urmă, cînd nu învinsese decît 
într-o singură țară, sau cînd tinerele 
țări socialiste erau încă slabe din 
multe puncte de vedere. Acest lucru 
este cu atît mai puțin posibil astăzi, 
cînd orînduirea socialistă s-a conso
lidat, cînd poporul este strîns unit 
în jurul partidului, cînd fiecare țară 
socialistă se bucură de o puternică 
solidaritate internaționalistă în lup
ta împotriva unei agresiuni impe
rialiste. Noi considerăm că are toa
tă dreptatea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să afirme că „socialismul 
a devenit atît în fiecare țară, cit și 
pe plan mondial, o forță invincibilă". 
Nouă, această afirmație ne dă încre
dere în forțele noastre și considerăm 
că se poate și trebuie avut încre
dere în clasa muncitoare, în țărăni
me, în intelectualii din fiecare țară 
socialistă.

Partidul nostru educă în perma
nență pe oamenii muncii în spiritul 

Telegrame al 
județene

(Urmare din pag. I)

înaltul spirit de răspundere cu care 
conducerea partidului nostru abor
dează aspectele esențiale ale luptei 
împotriva imperialismului și pentru 
întărirea unității de acțiune a parti
delor comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor antiimperialiste, iubi
toare de pace și progres".

Din telegrama Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R. : „Luînd cunoș
tință cu cel mai viu interes de con
ținutul cuvîntării dv., tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, minerii, siderur- 
giștii, energeticienii, constructorii și 
ceilalți oameni ai muncii hunedoreni 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — își reafirmă ade
ziunea deplină la întreaga politică in
ternă și externă a partidului nostru, 
exprimîndu-și admirația față de con
secvența și grija profundă vădite de 
conducerea P.C.R pentru destinele 
poporului român, pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii în lume".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru — se arată in te
legrama Comitetului județean Olt a) 
P.C.R. — sînt permanent cu gîndul 
alături de delegația partidului nostru 
și de dv. personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Acum, cînd prin 
glasul dv. a fost reafirmată cu clari- 

treburile interne. In aceste condiții,’ 
singura cale rațională, principială, 
corespunzătoare marxism-leninismu- 
lui, de abordare a problemelor diver
gente și de soluționare a lorj.este ca
lea discuțiilor și tratativelor' purtate 
în spiritul respectului și înțelegerii 
reciproce.

Cea mai mare îngrijorare ne pro
duc agravarea divergențelor îhtre 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice și Partidul Comunist Chinez, 
faptul că între cele două mari țări 
socialiste s-a ajuns pînă la conflicte 
și ciocniri de graniță. După cum este 
știut, încă din 1964, P.C.R. s-a adre
sat celor două partide cu apelul de 
a nu extinde polemica și de a acțio
na pentru găsirea căilor de rezolvare 
a problemelor divergente. Noi 
apreciem pozitiv că, în declara
țiile date publicității, guvernele U- 
niunii Sovietice și R. P. Chineze 
s-au pronunțat pentru discuții în pro
blemele conflictului de frontieră, 
împărtășim pe deplin părerea ex
primată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că numai pe această cale 
a discuțiilor, a tratativelor, pot și tre
buie să fie rezolvate problemele de 
orice fel dintre țările socialiste.

Prin întregul său conținut și spi
rit, cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este o chemare adresată 
partidelor comuniste de a se ridica 
deasupra divergențelor de moment, 
de a face totul pentru a netezi calea 
spre refacerea unității. Comuniștii 
și întregul nostru popor sprijină a- 
ceastă chemare, considerînd că aces
ta este imperativul major, dictat da 
interesele luptei antiimperialiste, ale 
cauzei socialismului și păcii.

socialiste 
cuceririle sale 

internaționalismului ; eh ne învață să 
concepem munca și realizările noas
tre și ca o înaltă îndatorire față de 
clasa muncitoare și forțele revoluțio
nare de pretutindeni ; căci cu cît fie
care țară socialistă în parte este mai 
dezvoltată cu atît sînt mai puternice 
sistemul socialist mondial și frontul 
tuturor forțelor antiimperialiste, cu 
atît crește forța de atracție a socia
lismului în lume.

în acest fel, apare limpede că — 
așa cum subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — între interesele fiecărei 
țări socialiste și interesele interna
ționale ale socialismului nu numai că 
nu există nici o contradicție, dar, 
dimpotrivă, este o unitate strînsă, 
inseparabilă.

Noi nu putem înțelege cum ci
neva ar putea să considere preocu
parea pentru progresul multila
teral al unei țări socialiste drept 
naționalism. Așa cum se știe, 
naționalismul se manifestă prin 
nerecunoașterea drepturilor altor 
națiuni sau naționalități, prin- 
tr-un regim de inegalitate și în
călcare a intereselor legitime, prin 
politica de persecutare, dominare și 
asuprire a altor popoare. Or, tot 
ceea ce întreprindem noi pen
tru dezvoltarea țării, pentru pro
gresul ei continuu, precum și e- 
forturile pe care le depune țara 
noastră pentru dezvoltarea legături
lor sale cu toate partidele comunis
te, cu toate țările socialiste, cu toate 
forțele antiimperialiste servesc deo
potrivă intereselor țării noastre, ca 
și cauzei generale a proletariatului, 
lumii muncitoare, întregii omeniri, 
reprezintă tocmai o întruchipare înal
tă a ideilor internaționalismului, așa 
cum le-au conceput Marx, Engels, 
Lenin.

e comitetefor 
de partid

tate dorința fierbinte a fiecărui co
munist, a fiecărui cetățean al patriei 
noastre de a vedea realizată unitatea 
de acțiune a mișcării comuniste și 
muncitorești, a întregului front anti- 
imperialist, pentru victoria idealu
rilor de pace și progres social, încer
căm sentimente de recunoștință față 
de consecvența cu care P.C.R. aplică 
principiile marxist-leniniste la con
dițiile istorice concrete ale contem
poraneității, față de caracterul pro
fund constructiv al întregii noastră 
politici externe"

în telegrama Comitetului județean 
Satu-Mare al P.C.R. se spune : „Cu
vîntarea dv., tovarășe Nicolao 
Ceaușescu, a produs adînci ecouri 

'prin înalta sa rigurozitate științifică, 
prin spiritul marxist-leninist creator 
în care sînt abordate problemele de 
crucială însemnătate ale contempora
neității. Organizația noastră județea
nă de partid, toți oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri, exprimîndu-și 
recunoștința adîncă pentru modul 
strălucit în care vă îndepliniți înal
tul mandat încredințat de Partidul 
Comunist Român, de poporul mun
citor, vă asigură de întregul lor de
votament în îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin în înfăptui
rea ideilor socialismului și comunis
mului în patria noastră".
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v se compune?
în continuarea primei părți a an

chetei noastre („Scînteia" nr.- 8084 din 
3 iunie a.c.) pe tema creșterii produc
tivității muncii în siderurgie, am in
vestigat — în două unități ale indus
triei siderurgice care anul acesta nu 
și-au realizat sarcinile de plan la 
capitolul productivitatea muncii — 
principalele resurse de sporire a 
productivității muncii în ritm supe
rior.

La Combinatul sidcrurgic-Galați, 
nivelul productivității muncii a 
fost, în primele 5 luni din acest 
an, de 97,3 la sută din cel planificat. 
De ce ? în principal, pentru că prime
le două luni ale anului s-au încheiat 
cu o rămînere în urmă de 22 200 tone 
la producția de fontă, de 44 200 tone 
la cea de otel, respectiv de 10 400 
tone la producția de tablă groasă. 
Cu toate că începînd din luna mar
tie — cînd productivitatea muncii 
a fost cu 3,5 la sută mai mare de- 
cît cea planificată — situația s-a 
redresat, la 1 iunie a.c., din ră- 
mînerile în urmă amintite au mai 
rămas de recuperat 6 800 tone fon
tă, 33 800 tone oțel, respectiv, 8 800 
tone tablă groasă. Pe cinei luni, pro
ductivitatea muncii este inferioară 
cu 2,7 procente celei realizabile, în 
mod normal, fără dificultăți.

în fata siderurgiștilor gălăteni 
stă, deci, sarcina de mare însem
nătate de a recupera cit mai grab
nic rămînerile în urmă amintite, 
inclusiv cea referitoare la producti
vitatea muncii. Ce trebuie făcut, 
practic, pentru ca această cerință 
imperioasă să fie îndeplinită în cel 
mai scurt timp ?

După cum ne-a informat tov. 
Gheorghe Neațu, secretarul comite
tului de partid al combinatului, o 
serie de măsuri tehnice si organi
zatorice au si fost luate în acest 
scop si rezultatele scontate n-au în- 
tîrziat să apară. „Ceea ce nu înseam
nă, însă, nicidecum — a ținut să sub
linieze tov. secretai- — că activita
tea colectivului nostru este pe de
plin satisfăcătoare..."

Siderurgistii gălățepi au întocmit 
un plan amănunțit de recuperare a 
rămânerilor în urmă. Fiecare om știe 
ce cantităti de fontă, otel, sleb-uri 
și de tablă groasă trebuie realizate 
zilnic peste planul stabilit la în
ceputul anului pentru a înlătura in
tegral restanța înregistrată la sfîrși- 
tul lunii februarie. Din discuția 
pe care am avut-o cu ing. 
Ion Potoceanu, directorul general 
al combinatului, a reieșit că în
registrarea unor rezultate supe
rioare, recuperarea integrală a 
rămânerilor în urmă din acest 
an sînt condiționate în mod 
hotărîtor — în afară de îmbogăți
rea experienței profesionale a ca
drelor — de creșterea indicilor de 
utilizare a tuturor agregatelor 
deasupra valorilor înscrise în di
namica de atingere a parametrilor 
proiectați stabilită de către cei care 
au conceput combinatul, gălătean. de 
atingerea înainte de termen (trimes
trele IV/1969 și 1/1970) a parame
trilor proiectați ai agregatelor date 
în funcțiune. Specialiștii combinatu
lui, toți membrii colectivului de 
aici — și în mod deosebit cei de 
ia furnal — știu că de sporul pro
ducției de fontă depinde în mod 
nemijlocit utilizarea integrală a 
capacităților de producție ale con

vertizoarelor de oțel. Ca urmare.

ei trebuie să acționeze în consecință 
pentru a asigura recuperarea rămî- 
nerilcr în, urmă.

O posibilitate de sporire a volu
mului producției constă, apoi, în în
lăturarea oricăror opriri accidentale 
Ia utilaje și agregate. La la
minorul de tablă groasă, o oprire 
accidentală de un singur minut în
seamnă pierderea unei producții în 
valoare de 7 200 lei. Faptul că în 
unele luni nu s-a înregistrat nici o 
oprire accidentală demonstrează cum, 
cu un efort în plus, acest lucru este 
realizabil. Scurtarea duratei repara
țiilor este, de asemenea, o re
zervă de creștere a producției de 
metal, care nu trebuie să mai fie ne
glijată în combinatul gălățean.

Colectivul gălătean. a cărui me
die de vîrstă nu depășește 26 de

anchetă economică
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ani, este, deocamdată, eterogen, lip
sit de „atu-ul" unei experiențe în
delungate. dar 'ambițios, dornic de 
realizări pe măsura cerințelor ac
tuale. animat de cele mai bune in
tenții. Multi oameni își desăvîrșesc 
pregătirea profesională, urmînd 
cursurile de ridicare a calificării 
sau de calificare, pentru noile a- 
gregate care vor intra în funcțiune, 
ale școlilor profesionale si de mai
ștri. narticipînd la ..olimpiadele me
seriilor" organizate în combinat. Am 
amintit toate acestea pentru că ve
dem în ele o manifestare a dorin
ței de autodepăsire a acestui co
lectiv. o garanție a redresării si
tuației principalilor indicatori ai ac
tivității productive.

La uzina „Laminorul“-Brăila, pro
ductivitatea muncii n-a atins. în 
primele 5 luni ale acestui an. decît 
93.1 la sută din cea planificată. în 
cîteva cuvinte, explicația acestei si
tuații este următoarea : lucrările de 
modernizare a laminorului II. de 
profile ușoare si mijlocii al acestei 
uzine, care trebuiau să se încheie 
la 31 decembrie 1968. s-au prelun
git cu aproape o lună. Sarcinile de 
plan inițiale n-au mai fost. însă, 
modificate în funcție de situația 
nou creată. Așa se face că 
acest agregat, despre care se 
știa din capul locului că va a- 
tinge progresiv parametrii proiec
tați (și care a stagnat 300 de ore din 
cauza defecțiunilor mecanice și e- 
lectrice survenite) a încheiat pri
mul trimestru cu jumătate din sar
cinile de plan nerealizate. Ceea ce. 
firește, a tras în jos realizările glo
bale ale uzinei, a făcut ca. pen
tru prima dată în 10 ani. aceasta 
să nu-și realizeze sarcinile de plan 
pe un trimestru.

Vizitînd secția laminor II, am 
văzut o echipă de 7 muncitori, care 
se schimbau la fiecare jumătate de 
oră cu alți ■ 7 muncitori (deci 14 
oameni pe schimb) si care transpor
tau manual barele din caiă în 
cajă. „Transportoarele mecanice 
transversale nu funcționează încă" 
— ni s-a explicat.

Tot aici ni s-a mai spus că pa
tul de răcire, cu greble, nu func
ționează nici el ca lumea, se de-

fectează des și nu corespunde fa
bricării profilelor cu secțiunea sub 
200 mm2, că foarfecă e bună dar 
că nu are dispozitiv de șutase a. 
capetelor și că schimbarea unui cu
țit. impusă dc trecerea de la un 
profil la altul, durează două ore si 
jumătate. Toate acestea duc. desi
gur, la o productivitate a muncii 
scăzută. Iar- dacă așa stau lucruri
le. fie-ne permis să întrebăm ce 
fel de „modernizare" mai este cea 
de la acest laminor ?

Nu s-a respectat, la nominali
zarea sarcinilor de plan, nici 
măcar sortimentatia prevăzută în 
proiect. Și astfel, deși capacitatea 
de încălzire a cuptorului este de 
24 tone bare pe oră. acest lami
nor prelucrează adesea doar 5 tone 
într-o oră.

Am întrebat pe cîtiva ingineri 
din uzină ce părere au în legă
tură cu posibilitățile de recuperare 
a rămînerilor în urmă fată de sar
cinile de plan. ..Nu mă pot pro
nunța decît după prima mare re
vizie a laminorului II. programată 
pentru luna iunie : vreau să văd. 
mai întîi. ce rezultate vor da mo
dificările care se vor aduce utila
jelor pe baza observațiilor si a 
propunerilor noastre", ne-a răspuns 
ing. Evgheniu Velev, șeful serviciu
lui de normare al uzinei. Iar ing. 
Gheorghe Paraschiv, șeful secției 
laminor II. ne-a spus :

— După cum v-ati putut convin
ge la fata locului, anumite utilaje 
nu funcționează, deocamdată, ca lu
mea. Să zice'm. însă, că vom a- 
tinge. totuși, capacitatea anuală de 
producție proiectată a laminorului, 
de 58 000 tone. Ar fi un succes în 
care eu personal cred. De recupe
rarea integrală a rămînerii în urmă 
nu va fi. însă, vorba : sarcina de 
plan — nu știm de ce — este de 
73 000 tone. Așa că...

Ce părere au forurile de resort din 
Ministerul Industriei Metalurgice 
despre punctul de vedere citat ?

★

Pe de o parte, din ancheta noas
tră se desprinde concluzia că la com
binatele siderurgice din Hunedoara și 
Galați, ca și la uzina „Laminorul"- 
Brăila există posibilități de creș
tere mai accentuată a producti
vității muncii. Iese în relief, pe 
de altă parte, cerința — pregnant 
subliniată în proiectul de Di
rective ale Congresului al X-lea 
al P.C.R. — unei preocupări deose
bite și perseverente, în aceste unități 
și în întreaga industrie siderurgică, 
pentru valorificarea integrală a a- 
cestor posibilități, pentru organiza
rea științifică a producției și a mun
cii, respectarea strictă a procese
lor tehnologice optime, ridicarea ca
lificării cadrelor, întărirea discipli
nei în muncă, înlăturarea Pierderi
lor de timp de lucru, pentru fruc
tificarea cit mai eficientă a potenția
lului tehnic, mai ales pe calea creș
terii indicilor de utilizare intensivă 
și extensivă a agregatelor cu care 
este dotat acest sector de bază al 
industriei noastre. în felul acesta, in
dustria noastră siderurgică își va 
putea îndeplini sarcinile care-i stau 
în față, obligațiile de furnizor de 
metal al economiei naționale.

Ing. Adrian PRODAN

în proiectul de Directive 
ale Congresului al X-lea al 
P.C.R. se subliniază ne
cesitatea ca întreprinde
rile agricole de stat să 
devină unități model din 
punct de vedere al or
ganizării, a<l metodelor 
de cultivare a pămîntului 
și de creșterea animalelor, 
al productivității muncii și 
rentabilității producției. 
Materializînd avantajele 
noului sistem de organi
zare, întreprinderile agri
cole de stat> din Trustul 
zonal Cluj au încheiat ac
tivitatea economico-finan- 
ciară pe anul trecut cu un 
beneficiu de aproape 85 mi
lioane lei, depășind cu 
70 milioane lei prevederile 
de plan. în afara as
pectului strict bilanțier, 
se cuvine să relevăm pre
ocuparea lucrătorilor din 
multe întreprinderi agri
cole de stat cum sînt 
Bistrița, Teaca, Dej. Zau 
de Cîmpie. Satulung pen
tru a pune în valoare sur
sele de creștere a eficien
tei economice. Rentabili- 
zînd și cele două ferme 
care fuseseră planificate 
inițial cu pierderi, I.A.S. 
Satulung a obținut bene
ficii în valoare de 8,2 mi
lioane lei fată de numai 
821 000 lei cît era prevă
zut in plan.

Si activitatea primului 
trimestru din acest an s-a 
încheiat cu un bilanț po
zitiv. Planul de venituri a 
fost depășit cu 9 la sută, 
în condițiile în care cheltu
ielile au fost reduse cu un 
procent. Așadar, activita
tea întreprinderilor agri
cole de stat din cadrul 
Trustului zonal Cluj evolu
ează pozitiv spre realiza
rea tuturor indicatorilor de 
plan și obținerea de bene
ficii.

în ciuda acestoi- realizări, 
anul trecut, o serie de în
treprinderi agricole de stat, 
cum sînt Apahida, Suceag, 
Acățafi, Cîmpia Turzii, 
Reghin, și-au încheiat ac
tivitatea cu pierderi. Al
tele, deși pe ansamblu 
realizează beneficii, mai 
au ferme care nu au 
fost rentabilizate. I.A.S. 
Bistrița, de exemplu, 
care a obținut bene
ficii de peste 8 milioane 
lei, mai are 3 ferme care 
și-au încheiat activitatea pe 
anul trecut cu pierderi. 
Pentru a afla explicațiile 
acestei situații, ne-am a- 
dresat tovarășului Remus 
Cbiorcanu, directorul
Trustului zonal. I.A.S., care 
ne-a spus :

„Majoritatea suprafețe
lor aparținînd întreprinde
rilor agricole din trustul 
nostru sînt situate pe te
renuri deluroase, cu pante 
mari, ceea ce îngreunează 
executarea mecanizată a 
lucrărilor agricole deter- 
minînd creșterea cheltuie
lilor de producție. Dar si 
pe aceste terenuri se pot 
realiza producții mari și 
rentabile mai ales prin ex
tinderea plantațiilor pomi- 
viticole. De altfel, fermele 
care dau cele mai mari 
beneficii sînt cele cu profil 
pomiviticol. Anul trecut, de

la producția de fructe am 
obținut beneficii peste plan 
în valoare de 9 milioane 
lei. Consider că, prin am
plasarea rațională a cul
turilor, extinderea mecani
zării. ierbicidarea întregii 
suprafețe cu porumb, și 
fermele vegetale vor obține 
rezultate superioare celor 
de pînă acum. Cele mai 
mari greutăți le întîmpi- 
năm în fermele cu profil 
zootehnic. Si aceasta de
oarece suprafețele afectate 
culturilor furajere, ca si 
producțiile obținute sînt 
mici. Problemele bazei fu-

CE ARATĂ ANA
LIZA RENTABILI
TĂȚII FERMELOR 
AGRICOLE DE
STAT DIN TRUS
TUL ZONAL CLUJ

rajere sînt însă departe de 
a fi rezolvate".

Dacă așa stau lucrurile, 
conducerea trustului nu se 
consideră răspunzătoare 
de existența lipsurilor, de 
persistența deficiențelor 
care determină planifi
carea cu pierderi a ți
nui număr mare de ferme 
și în acest an ? Dezvoltarea 
sectorului zootehnic trebuie 
făcută în corelație cu asi
gurarea bazei furajere. în 
multe, unități și la produc
ția de porumb, cartofi, le
gume de cîmp, cheltuielile 
depășesc veniturile.

în unele cazuri, consiliile 
de administrație ale între
prinderilor agricole nu a- 
bordează cu suficientă răs
pundere sarcinile ce le re
vin pentru creșterea pro
ducției și, reducerea prețu
lui de cost. Exemplul oferit 
de I.A.S. Apahida. care, la 
sfîrșitul anului trecut avea 
un sold însumînd pierderi 
de 5,3 milioane lei. cu.mult 
peste prevederile de plan, 
este tipic. Este desigur po
zitiv faptul că întreprinde
rea a depășit planul de 
producție la grîu, porumb, 
orz, cartofi. Dar aceasta nu 
s-a soldat și cu reducerea 
prețului de cost. Volumul 
mare de cheltuieli a de
terminat ca producția să 
fie nerentabilă. Lipsa unui 
atelier mecanic corespunză
tor care să execute repara
ții de calitate, asigurînd în 
felul acesta funcționarea 
normală a utilajelor, a fă
cut ca și cheltuielile pe 
tractor. să crească de la 
55 622 lei, cît a fost planifi
cat, la 63 474 lei. Pierderile

cele mai mari s-au în
registrat însă la producția 
de lapte. Pe lîngă cheltuie
lile mari făcute pentru 
cumpărarea furajelor, care 
nu se produc în cantități 
suficiente în cadrul între
prinderii, la aceasta au 
contribuit și unele anoma
lii existente în organizarea 
producției în cadrul ferme
lor. La ferma zootehnică 
Apahida, din cauza efectuă
rii greșite a însămînțărilor 
artificiale, timp de 3 luni 
vacile nu au rămas gestante, 
ceea ce a dus la micșorarea 
producției de lapte. Urmă
rile se resimt și anul acesta 
cînd ferma nu a realizat 
producția medie planificată 
pe primul trimestru. I.A.S 
Apahida este una din uni
tățile planificate cu pier
deri și în 1969.

Pentru rentabilizarea a- 
cestei întreprinderi sînt ne
cesare analize concrete ale 
condițiilor specifice în 
toate fermele care dau pier
deri. fixarea măsurilor or
ganizatorice adecvate, in
troducerea unor noi teh
nologii sau perfecționarea 
celor existente.

Fundamentarea planu
lui de producție pe baza 
unor tehnologii care să ex
prime valoric lucrările ce 
se vor executa Ia fiecare 
cultură și produs în parte 
este necesară și pentru 
urmărirea periodică, fa- 
zială, a realizării planului 
de cheltuieli. Astfel, se 
poate constata pe parcursul 
anului, trimestrial, care 
elemente din structura 
prețului de cost nu se în
cadrează în limitele stabi
lite de plan, pentru a se 
lua măsuri operativ. La 
ferma de vaci nr. 5 din 
I.A.S. Cimpia Turzii, acea
stă tehnologie lipsește. Ca 
urmare, se constata abia 
la finele anului depășirea 
cheltuielilor, la solarii, fu
raje, lucrări prestate de 
terți etc. Ferma nr. 2, 
din I.A.S. Cîmpia Turzii a 
obținut anul trecut, ân Ioc 
de beneficii, pierderi de 
779 000 lei. Unul din ele
mentele la care s-au depă
șit cheltuielile planificate 
îl formează materialele, în 
care ponderea cea mai 
mare oi dețin îngrășămin- 
tele. Ele au fost adminis
trate în cantităti care nu 
s-au reflectat în mod co
respunzător în creșterea 
producției. Anul acesta, 
conducerea fermei, trecînd 
de la o extremă la alta, nu 
a mai încorporat în sol 
cantitatea de îngrășăminte 
planificată, rezultînd o e- 
conomie pe primul trimes
tru al acestui an de 316 mii 
lei. Or. această situație nu 
se poate considera în nici 
un caz drept o economie 
reală, deoarece și produc
ția obținută va fi mai mică.

Din cele constatate re
zultă că, în unitățile 
Trustului zonal I.A.S. Cluj 
acțiunea de rentabilizare 
trebuie să fie urmărită cu 
mai multă perseverentă, 
luîndu-se măsuri pentru 
folosirea tuturor resurselor 
existente în fiecare fermă.

Teodor ION

(Urmare din pag. I)

ționale înalte. înțelegem acum de ce 
documentele de partid și de stat sub
liniază că partea activă a investiții
lor, materializată în fonduri fixe pro
ductive, în mașini, utilaje și instala
ții, este aceea care asigură obținerea 
unei producții și a unei productivi
tăți a muncii superioare, creșterea 
venitului național și a avuției națio
nale. Numai pe baza înnoirii și mo
dernizării perseverente a mijloacelor 
fixe direct productive poate spori 
eficiența muncii sociale — prin 
fiecare din pîrghiile ce acționea
ză într-o economie avansată : o pro
ductivitate a muncii ridicată, un preț 
de cost cît mai scăzut, o rentabilita
te crescîndă la fiecare leu cheltuit.

Cînd vorbim de necesitatea crește
rii eficientei muncii sociale, implicit 
trebuie să ne gîndim la cerința creș
terii necontenite a productivității 
nuncii — factor primordial în con
stelația pîrghiilor de sporire a efici- 
mței economice a întregii activități, 
-ît de mult se pune accentul, în pro- 
ectul de Directive, pe necesitatea 
ireșterii forței productive a muncii, 
1 eficacității ei, se desprinde din 
aptul că 72—77 la sută din sporul 
producției pe ansamblul industriei 
rebuie rea’izat în viitorul cinr’nal 
>e seama ridicării nivelului produc- 
ivității muncii,
Dacă partidul și statul nostru o- 

ientează riguros principalele eforturi 
lateriale și bănești spre construirea 
e obiective productive, spre dotarea 
1 continuare a economiei naționale 
u mașini, utilaje și instalații de cel 
îai înalt nivel tehnic și asigură con- 
iții pentru extinderea procedeelor 
îhnologice avansate — atunci este 
mpede că și baza tehnică a 
conomicl trebuie utilizată cu 
laximum de randament. în acest 
:op,i eforturile de a introduce pe 
:ară tot mai largă, în toate ramu- 
le economiei naționale, cuceririle 
iintei și tehnicii moderne, de a ex- 
nde mecanizarea și automatizarea 
roducției — laturile cele mai dina- 
lice ale creșterii productivității 
luncii — trebuie îmbinate cu valori- 
carea „resurselor clasice" de creș- 
■r® a eficienței muncii și a gradului

de folosire a tehnicii, evidențiate 
pregnant de, acțiunea inițiată de 
partid privind organizarea științifică 
a producției și a muncii. Studiile în
treprinse în acest domeniu relevă 
mari posibilități potențiale nefructifi
cate. Iar dacă partidul a accentuat în 
repetate rînduri necesitatea îmbună
tățirii gradului de utilizare a mijloa
celor tehnice, eliminării locurilor în
guste, optimizării fluxurilor de fabri
cație, perfecționării programării pro
ducției, raționalizării transporturilor 
interne și, în mod deosebit, organiză
rii mai bune a locurilor de muncă — 
aceste sarcini au la bază adinei rațio
namente economice. Fiecare din căile 
amintite sînt o sursă sigură de creș
tere a productivității muncii. Ace-

sută din valoarea producției globale, 
în timp ce în alte țări aceste chel
tuieli se ridică la 30—35 la sută. 
Aceste cheltuieli, cu o pondere inad
misibil de mare, nu sînt deloc un 
însoțitor inevitabil al economiei so
cialiste și tocmai de aceea trebuie să 
fie micșorate cît mai mult cu pu
tință. Cu cît ponderea cheltuielilor 
materiale va fi mai mică, cu atît ve
nitul național va fi mai mare și, 
implicit, fondul de acumulare 
destinat reproducției socialiste lăr
gite și fondul de consum destinat ri
dicării bunăstării oamenilor muncii.

Așadar, necesitatea reducerii chel
tuielilor materiale trebuie privită 
prin prisma consecințelor favorabile 
directe asupra volumului și ritmului

Obținerea unei calități superioare 
a producției — prin ridicarea 
gradului de prelucrare industria
lă a materiilor prime și mate
rialelor, creșterea complexității și 
tehnicității produselor, a valorii lor 
de întrebuințare — este, de aseme
nea. o necesitate de care deninde 
creșterea eficienței economice și 
asigurarea competitivității produse
lor românești. -Un produs cu un grad 
superior de prelucrare valorifică mai 
bine resursele de materii prime și 
materiale și la desfacere valorează 
mai mult. în domeniul industrial, ra
murile care au capacitatea deose
bită de a realiza asemenea pro
duse sînt electronica și electro
tehnica, mecanica fină, fabrica-
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leași înalte considerente economice 
stau și la baza sarcinilor trasate de 
proiectul de Directive de a se asigura 
în fiecare întreprindere perfecționa
rea și modernizarea proceselor teh
nologice, utilizarea completă, cit mai 
productivă, a timpului de lucru, în
tărirea disciplinei și normarea știin
țifică a muncii, ridicarea calificării 
cadrelor și raționalizarea consumu
lui de muncă. Eficiența economică 
nu poate crește în ritm intens, nu 
poate deveni o caracteristică plenară 
a întregii activități, atîta vreme cît 
resursele amintite rămîn în faza po
tențială, latentă, atîta timp cît ele 
nu sînt fructificate din plin în fie
care întreprindere.

în proiectul de Directive, alături de 
creșterea productivității muncii, un 
alt factor esențial al sporirii eficien
tei economice este reducerea cheltuie
lilor materiale. Să vedem, în acest 
caz, de ce necesitatea creșterii efici
enței presupune nemijlocit diminua
rea acestor cheltuieli. Pe ansamblul 
economiei, ele reprezintă circa 53 la

de creștere a venitului național. Noi 
nu avem atîtea resurse materiale care 
să ne permită tolerarea unor consu
muri specifice ridicate de materii 
prime și materiale, folosirea nerațio
nală a energiei și combustibilului, 
abaterile de Ia prescripțiile tehnice și 
tehnologice, care generează rebuturi 
și risipă. Gravitatea admiterii acestor 
pierderi constă în faptul că, prin ca
nalele lor, se scurge venit național, 
adică o parte din fondurile care ar 
putea servi acumulării și consumului. 
Iată de ce înlăturarea susținută a 
cauzelor risipei materiale trebuie să 
constituie preocuparea sistematică de 
bază a tuturor ministerelor și între
prinderilor și nu obiectul unor acți
uni de campanie. Greșesc profund cei 
care ignorează sarcina diminuării 
cheltuielilor materiale ; ea nu este 
nici o „modă" și nici un capriciu, ci 
o necesitate de prim ordin, dic
tată de cerința creșterii eficienței e- 
conomice, a venitului național, de 
înaintarea economiei noastre pe dru
mul progresului contemporan.

ția de mașini-unelte de înaltă teh
nicitate, producția elementelor de au
tomatizare, producția de fire și fibre 
sintetice, de mase plastice și îngră
șăminte, de oțeluri aliate și superi
oare — toate nominalizate în pro
iectul de Directive. înțelegem acum 
de ce partidul și statul, militînd pen
tru .dezvoltarea acestor ramuri mo
derne ale industriei, militează, în 
fond, pentru creșterea eficacității ac
tivității productive.

Ca un corolar al creșterii producti
vității muncii, economisirii fondurilor 
materiale. în proiectul de Directive 
este stabilită prevederea că acestea 
trebuie să se materializeze în redu
cerea continuă a cheltuielilor de pro
ducție și circulație. Scopul constă. în 
ultimă instanță, în obținerea unui vo
lum cît mai mare de venit net, de 
acumulări bănești la 1 009 lei fon
duri productive. Firește, această sar
cină izvorăște tot din necesitatea 
obiectivă a creșterii eficienței activi
tății economice. Un nivel optim, com
parabil cu cele mai bune rezultate

din țară și străinătate, al cheltuielilor 
de producție constituie o sursă de 
beneficii. Beneficii care întregesc ve
nitul statului și alimentează progra
mele sale de acumulare și consum.

în contextul factorilor de ridicare 
a nivelului eficienței economice se 
include și accelerarea vitezei de ro
tație a fondurilor materiale și bănești. 
Cerință pe deplin îndreptățită, dacă 
avem în vedere faptul că circuitul 
fondurilor constituie în economia 
noastră socialistă un proces organi
zat și conștient, la nivelul fiecărei 
întreprinderi și ramuri, că este, 
foarte important ca leul să circu
le cu viteză maximă și, pe această 
cale, să genereze rezultate econo
mice superioare. Realizarea unui 
asemenea imperativ presupune ac
celerarea procesului dc aproviziona- 
re-producție-desfacere, pe baza întă
ririi spiritului gospodăresc în anga
jarea fondurilor statului, instaurării 
unui regim strict de economii în toate 
domeniile de activitate, care să asi
gure economisirea muncii vii și ma
terializate, eliminarea cheltuielilor 
neeconomicoase, readucerea în circui
tul productiv a tuturor stocurilor su- 
pranormative, de prisos și fără utili
zare. în acest fel, rentabilitatea, atri
butul suprem al oricărei activități e- 
conomice. se apropie mai mult de ni
velul dotării tehnice, de posibilitățile 
pe care le oferă organizarea superi
oară a producției și a muncii.

Realizarea prevederilor proiectului 
de Directive în domeniul creșterii e- 
ficienței economice implică gîn- 
dire, gindire tehnică și economică 
profundă, care refuză tiparele sau 
rețetele depășite, fiindcă orice decizie 
de angajare a fondurilor statului, a 
banului public implică o înaltă răs
pundere socială. Partidul pune 
noi sarcini majore în vederea 
realizării unor indicatori supe
riori de eficiență. Trăsătura ge
nerală a noilor sarcini majore la care 
m-am referit constă în caracterul lor 
științific, fundamentat pe posibilități
le reale ale economiei naționale, pe 
necesitatea creșterii susținute a veni
tului național — sursă sigură a pro
gresului economic și social neîntre
rupt al țării noastre, a creșterii bu
năstării materiale și spirituale a în
tregului popor.
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agricolă

® Maturitate econo-

Fabrica de confecții 
din Bîrlad a aniver
sat de Curînd 20 de 
ani de la punerea ei 
în funcțiune. O vîrstă 
industrială relativ tî- 
nără. în domeniul re
zultatelor economice, 
însă, activitatea fa
bricii este... în plină 
maturitate. Compara
tiv cu anul 1949, va
loarea producției glo
bale a întreprinderii 
este în prezent de 17 
ori mai mare. iar 
productivitatoa mun
cii — de 3,4 ori. Da-

Fotografiile de mai 
jos înfățișează meta
morfoza unei sere a- 
parținînd cooperativei 
agricole din Șelimbăr, 
județul Sibiu. Cînd a 
fost construită, în 1357, 
avea 700 metri pătrați. 
Spre paguba coopera
torilor, din lipsa unui 
sistem de încălzire e- 
conomic, a rămas, an 
de an, nefolosită.

ca la înființare. în 
fabrică se confecțio
nau doar 3 modele, a- 
cum. în programul de 
producție fisurează 
peste 400 modele de 
confecții. în fabrică se 
experimentează 
mul de 
sincron" 
rezultate 
teptările 
tul
va creste 
mod cu cel puțin 30 
la sută. Douăzeci de 
ani. unul mai rodnic 
decît altul !

siste- 
lucru ..nrod- 
— primele 
depășind as- 

randamen- 
al muncii 

în acest

tot, an de an, s-a redus 
și suprafața ei, incit 
a ajuns la numai 400 
mp. Întrebarea este: 
în citi ani va dis
pare complet ? Este o 
problemă de clasa 
IV-a. Răspunsul 
dea însă tovarășii 
la Uniunea județeană 
a cooperativelor agri
cole Sibiu.

De aproape doi 
se tot construiește fa
brica de plăci aglome
rate din lemn de la 
Combinatul pentru in
dustrializarea lemnu
lui Caransebeș. Fac
torii de răspundere din 
Ministerul Economiei 
Forestiere — titularul 
investiției — și din Mi
nisterul Industriei 
Construcțiilor s-au an
gajat să încheie lucră
rile și să dea în 
funcțiune noul obiectiv 
în trimestrul II al a- 
cestui an. Termenul se 
apropie, dar întreprin
derea nr. 13 construc
ții Timișoara nu a reu
șit pînă acum nici să 
închidă complet ha
lele noii fabrici. între 
timp, numeroase uti
laje tehnologice au so-

sit pe șantier. Numai 
din import au fost a- 
chiziționate, începînd 
de anul trecut, utilaje 
în valoare de 50 mi
lioane lei. Prin ur
mare, imense valori 
materiale stau imobili
zate. Se apreciază că, 
datorită întîrzierilor, 
nu se va putea realiza 
o producție de 85—90 
milioane lei. Pentru 
oricine se simte răs
punzător de ceea ce se 
realizează în economia 
noastră se pune în
trebarea : cine va 
suporta pagubele ? Am 
fi bucuroși să aflăm 
cît mai repede răspun
sul de la cei în drept, 
pentru a-1 aduce la cu
noștința opiniei 
blice.

întreprinderea agri
colă de stat Fetești — 
sat, mare producă
toare de fructe, are 
nevoie pentru acest 
an de aproximativ un 
milion de lădițe. Are 
nevoie, dar n-are lă- 
dite. întreprinderea a 
primit repartiție de 
640 mc lemn. e- 
chivalentul a 560 000 
lădițe. Primul furni
zor — I.I.L. Ur- 
ziceni. din lipsă de 
material lemnos, a re
fuzat o comandă pen
tru 340 000 lădițe, pe 
care le va confecționa 
T.E.T.I.L. Bacău, dar

în trimestrul III. 
ferența pînă la 1 
lion cine o va asigu
ra ? Și cînd ? Tot în 
trimestrul III ? Pier
sicile și strugurii sînt 
perisabile si nu 
teaptă. Povestea 
lădițele s-a mai
timplat și în trecut. Se 
va repeta și în acest 
an ? Poate. Departa
mentul I.A.S. și De
partamentul pentru 
valorificarea legume
lor și fructelor nu 
vor să se dezmintă ; 
după cît se pare, țin 
morțiș să „piardă" din 
producție.

ultimele 
zile a plouat în în
treaga tară, plantele, 
și îndeosebi legumele, 
vor avea nevoie, cu
rînd. de avă. Fiecare 
unitate agricolă tre
buie să aibă puse la 
punct instalațiile de 
irigat. Cu toate a- 
cestea. uncie coopera
tive agricole din ju
dețul Olt nu pot asi
gura apa necesară 
culturilor decît cu țî- 
rîita. De ce ? Iată 
explicația. In primă
vară organele agricole 
locale au raportat că

toate agregatele de iri
gat au fost reparate. 
La un control efectuat 
recent, intr-un număr 
de 20 cooperative agri
cole din județ, au fost 
găsite 60 de agregate 
de aspersiune defec
te. O asemenea far
dare a realității 
face deloc cinste 
ganelor agricole 

tovară- 
direc- 

a iu-

cale. 
șilor 
ția 
dejului Olt. care se o- 
cupă de irigații, apa 
le-a diluat răspunde
rea ?
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PRIMIRI LÂ CONSILIUL
DE MINIȘTRI

5

de Mi- 
primit 
Fayol,

Sosirea unei delegații a Frontului
Neo Lao Haksat din Laos

SPO T
Vicepreședintele Consiliului 

niștri, Gheorghe Radulescu, a 
miercuri la amiază pe Henry 
președintele Comitetului național de 
organizare francez (C.N.O.F.), pe 
Jacques Baruzy, delegat general al 
C.N.O.F., și pe Philippe Dennis, ad
ministratorul acestui comitet, care 
fac o vizită în țara noastră. La în
trevedere, care a decurs într-o at
mosferă cordială, a luat parte Mircea 
Voinescu, prim-adjunct al ministrului 
muncii. Cu acest prilej au fost dis
cutate unele probleme privind posibi
litățile de cooperare în domeniul or
ganizării științifice a producției și 
a muncii între țara noastră și Franța.

Miercuri după-amiază, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Leonte Răutu, a primit pe Lucjan 
Motyka, ministrul culturii și artei 
din R. P. Polonă, care face o vi
zită în tara noastră. La întreve
dere. care a decurs într-o atmosfe
ră cordială, a luat parte Pompiliu 
Macovei. președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. A fost 
prezent Jaromir Ocheduszko, amba
sadorul R. P. Polone la București. 
Cu acest prilej au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea schimbu
rilor cultural-artistice dintre Româ
nia si Polonia.

Miercuri a sosit în Capitală o de
legație a Frontului Neo Lao Haksaț 
din Laos, care,................. ~ ~
P.C.R., va face 
noastră.

Delegația este 
rășii Tian Souk 
al C.C. al N.L.H., Nhia Vu, membru 
al C.C. al N.L.H., președinte al Co
mitetului N.L.H. din provincia
Xieng Khuang, Phon Say, ofițer al 
armatei populare de eliberare,
Nouphan și Soulivong, reprezentanți

la invitația C.C. ai 
o vizită în țara

formată din tova- 
Vani Sak, membru

ai organizației tineretului și studen
ților.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația N.L.H. a fost întîmpinată 
de tovarășii Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihail 
Levente, secretar al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. 
al U.T.C. (Agerpres)

FOTBAL, DIVIZIA A
Etapa a 29-a n-a lămurit nimic

(Agerpres)

Miercuri, delegația conducerii Sin
dicatului funcționarilor superiori din 
R.F. a Germaniei a făcut o vizită la 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, unde 
a avut convorbiri cu tov. Constantin 
Drăgan, prim-vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej, oaspeților li s-au 
înfățișat o serie de aspecte din acti

vitatea U.G.S.R. în domeniul econo
mic și social-cultural, precum și pe 
plan internațional.

în aceeași zi, membrii delegației au 
făcut o vizită la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia.

(Agerpres)

Faza finală a Concursului

cultural artistic a! elevilor
Joi dimineața au început în Capi

tală — pe scena Teatrului U.G.S.R. și 
în sala de festivități a Liceului „Ni
colae Bălcescu" din str. Nuferilor — 
întrecerile din cadrul etapei finale 
a concursului cultural-artistic al ele
vilor din licee, școli profesionale și 
de specializare postliceală. Tradițio
nala întrecere artistică a tineretului 
nostru școlar, dedicată anul acesta 
celui de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, și aniversă
rii unui pătrar de veac de la elibe
rarea patriei, reunește aproximativ

500 de elevi selecționați din cei pes
ete 12 000 care au participat duminica

trecută la faza zonală din orașele 
București, Cluj, Craiova, Galați, 
Iași, Timișoara, Tg. Mureș.

Timp de două zile, ei vor oferi 
publicului spectator melodii și dan
suri populare românești, lucrări de 
muzică simfonică, ușoară și de es
tradă, coruri, recitări. La încheierea 
concursului, forurile organizatoare — 
Ministerul învățămîntului, Uniunea 
Tineretului Comunist și Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă — 
vor decerna premii individuale și co
lective celor mai buni dintre ei.

(Agerpres)

Cronica zilei
La invitația președintelui Comite

tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, marți noaptea a 
sosit în Capitală Lucjan Motyka. mi
nistrul culturii și artei din R. P. Po
lonă. Miercuri la amiază, oaspetele 
a fost primit de președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă. La întrevedere au fost prezenti 
membri ai conducerii C.S.C.A., pre
cum și Jaromir Ocheduszko, amba
sadorul R. P. Polone la București.

★

Institutul Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea a organizat 
miercuri o seară culturală cu prile
jul sărbătorii naționale a Marii Bri
tanii.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., George Serafin, redactor 
șef adjunct la revista „Lumea", a îm
părtășit impresii dintr-o călătorie în 
Anglia. în continuare au fost prezen
tate filme documentare engleze. Au 
participat funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă, 
oameni de artă și cultură, ziariști. 
Erau de față Denis Seward Laskey, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu-

rești, membri ai ambasadei, șt alți 
membri ai corpului

★
Miercuri seara a

misiunea economică _______  __
dusă de Yuad Loesrlt, ambasadorul 
Taylandei la Moscova, care a făcut o 
vizită în țara noastră.

diplomatic.

părăsit Capitala 
tailandeză, con

(Agerpres)

Colocvii, sesiuni
științifice

Telegramă
Secretarul de stat pentru aface

rile externe al Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba jr., a transmis mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne- 
liu Mănescu, o telegramă de mulțu
miri pentru felicitările adresate cu 
prilejul Zilei naționale a Republi
cii Tunisiene.

TITLUL DE CAMPIOANĂ VA FI DECIS LA CLUJ SI CRAIOVA 
© A.S.A. TU. MURES — „ULTIMA" CANDIDATĂ LA RE
TROGRADARE ® FARUL, PROGRESUL SI PETROLUL ÎN 
„HORA" LOCULUI 15 ® DUMINICĂ : MECIURI CU MIZĂ 

SUPREMĂ LA TG. MUREȘ SI CONSTANTA

U.T.A.-FARUL 4-0 (0-G)

ea

REZULTATE TEHNICE ETAPA VIITOARE
U.T.A.—Farul 4—0 (0—0)
Dinamo București—Petrolul 4—1 (1—1) •
Progresul—Universitatea Craiova 3—0 (1—0) 
Crișul—A.S.A. Tg. Mureș 2—0 (1—0) 
Politehnica Iași—Steaua 1—1 (0—0)
Jiul Petroșani—Universitatea Cluj 2—0 (2—0) 
Dinamo Bacău—Rapid 0—0
F.C. Argeș—Vagonul 4—0 (1—0).

„U" Craiova — Dinamo
București.

Petrolul — Politehnica. 
Farul — Progresul. 
Vagonul — Crișul.
A.S.A. Tg. Mureș — F.C.

Argeș.
Rapid — Jiul.
Steaua — Dinamo Bacău. 
„U“ Cluj — U.T.A.

o Nelmbllnzita Angelica : PA
TRIA — 9 ; 11 ; 13 ; 13 ; 17 ; 19 ; 
21, BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21, FAVORIT —
9.45 ; 11,45 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
STADIONUL DINAMO — 20,30.
e Străin în casă : REPUBLICA — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, FES
TIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină — 20,15. 0 Lo
vitură puternică : LUCEAFĂRUL
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ;
20,45. o Alexandru cel fericit : 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20,45, VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, GRADINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20,15. O In umbra 
coltului : VOLGA — 9—16,30 în 
continuare ; 18,30 ; 20,30, ARTA — 
9—16,15 în continuare ; 18,15 ; la 
grădină — 20,15 ; BUCEGI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; la gră
dină — 20,15 ; CIULEȘTI — 15.30 ; 
18 ; 20,30. e> Anul trecut Ia Ma- 
rienbad : CENTRAL — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 ; e Adio 
Gringo : LUMINA — 8,45—16,30 în 
continuare ; 18,45 ; 20,45. • Cursa 
de 100 km. : CINEMATECA — 10 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,30. » Acasă la
Nicolae Popa ; Nlcolae lorga ; 
Muzică... mai presus de orice ; 
Mulțumesc, Miliaela ; Gustav în
tinerește : TIMPURI NOI —
9—21 în continuare, a Comedian- 
țli (ambele serii) : DOINA —
11.30 ; 16 ; 19,30. • Program pen
tru copii : DOINA — 9 ; 10. «La 
dolce vita : GRĂDINA DOINA — 
20,30. a Eclipsa : UNION — 15 :
17.45 ; 20,30. O Prințul negru : FE
ROVIAR — 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. O A trăi pentru a
trăi : GRIVIȚA — 9 ; 12 ; 15 ; 
17,45 ; 20,30, FLAMURA — 9.15 ; 
12 ; 14,45 ; 17,30 ; 20,15. o, Samu
raiul : ÎNFRĂȚIREA INTRE
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
o Am două mame șl doi tați : 
BUZEȘTI — 15,30 ; 18. o Vițelul 
de aur (ambele serii) : GRA
DINA BUZEȘTI — 20,15. © RiO 
Bravo (ambele serii) : DACIA —z
8.30— 20,15 în continuare ; COTRO-
CENI — 15 ; 18. • Crăciun cu E1I- 
sabeta : COTROCENI — 20,30.
O Tată de familie : UNIREA —
15.30 ; la grădină — 20. o Roșii șf
albii : UNIREA — 18. o Rolls
Royce-ul galben : LIRA — 15,30 ; 
13, la grădină — 20,15. • Paradi
sul îndrăgostlțllor : DRUMUL SĂ
RII — 15 ; 17,30 ; 20. o Becket : 
PACEA — 16 : 19,15. « Pentru
Încă puțini dolari : CRÎNGAȘI —
15.30 ; 18 ; 20,15. 0 Tarzan, omul 
junglei : FLOREASCA - 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. 0 Contemporanul 
tău (ambele serii) : VIITORUL -
15.30 ; 19. • Nu vor fl divorțuri : 
MIORIȚĂ — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,30, GRĂDINA EXPOZIȚIA
— 20,15. e Asasinatul s-a comis
luni: MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30; la 
grădină - 20,15. 0 Căsătorie pri
pită : POPULAR — 15,30 ; 18 ;
20,30. O Vera Cruz : MUNCA — 
16 ; 18. 0 Prințesa tristă : MUNCA
— 20. 0 Vremuri minunate la
Spessart : VITAN — 15,30 ; 18, la 
grădină — 20,15. e Noaptea e fă
cută pentru... a visa : RAHOVA —
15.30 ; 18, la grădină — 20,30. 0 Pe 
urmelo șoimului : PROGRESUL — 
15,30; 18. O Crimă în stil perso
nal : PROGRESUL — 20,30. o Ur
letul lupilor : COSMOS - 15,30 ; 
18 ; 20,30. e Răutăciosul adoles
cent : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 
20,30.

0 Opera Română: Truba
durul — 19,30. 0 Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Părinții
teribili — 20. 0 Teatrul
„Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Meteorul — 20 ;

— 20. 0 Teatrul „C. I. Nottara"(sala din str. Alex. Sahla) : Photo Finish _ _
(la Teatrul de vară Herăstrău) : La ciorba de potroace — 20. 0 Teatrul 
Giuleștl : Omul care a văzut moartea — 19,30. 0 O.S.T.A. (la Sala Palatu
lui) : „Mozaic american" — spectacol dat de Ansamblul de varietăți al 
Universității „Duquesne" din Pittsburg — 20. 0 Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei) : Șoricelul șl păpușa — 10. 0 Teatrul satiric muzical 
„C. Tănase- (sala Savoy) : Tănase Revue — 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 

■nr. 174) : Femei, femei, femei, — 19,30.

i

Programul I

10,00 — Limba germană 
— lecția 59 (reluare). 10,30 
— Pentru elevi. Consulta
ții la chimie (clasa XII).

Pre- 
Mo- 
dori 

să revedeți 7 Filmul artis- 
producție a studiourilor sovietice.

Tema : Heteroclclii. 
zlntă asistent Mlrcea 
raru. 11,00 — Ce-ațl

tic : „Hiperboloidul inginerului Garin1 .._____ ,________________ _________ _
12,35 — închiderea emisiunii de dimineață. 17,30 — Buletin de știri. 17,35 — 
Povestea lui Cîtpaișpe. Povestește Ștefan Clubotărașu. 17,50 — Limba rusă. 
Lecția 60. 18,15 — Studioul pionierilor. „Dialog pe portativ". O prezentare a 
pionierilor șl elevilor de la liceele de artă plastică, coregrafie și muzică 
din orașele Cluj și Timișoara. 18,45 — Un interpret îndrăgit al cîntecului 
moldovenesc : Nicolae Trofin. 19,00 — Cronica ideilor. Documentele Con. 
greșului al X-lea al P.C.R. Participă : Ion Desmireanu, director adjunct 
științific la Institutul de cercetări economice ; conf. dr. Dumitru Mazilu ; 
conf. dr. Sergiu Tamaș. 19,30 — Telejurnalul de seară. Anchetă TV : Prin 
piețele Capitalei — reportaj de Florin Brătescu. Buletinul meteorologic. 
20,10 — Seară de operă. Selecțiuni din „Bărbierul din Sevilla" de Rossini. 
Interpretează soliști ai Operei Române din București și basul Nicolae 
Rossi Lemeni (Italia). 21,40 — Avanpremiera 22,00 — Transfocator. 22,20 — 
Publicitate. 22,25 — Gratia femeii — film realizat de televiziunea iugoslavă. 
22,50 — Arte frumoase. Prezintă Th. Ionescu. 23,05 — Confesiuni lirice ti
mișorene. Emisiune de versuri închinate patriei, partidului, marilor reali
zări contemporane. Participă poeții : George Drumur, Lucian Burerlu, 
George Sum, Jiva Popovici, Damian Ureche, Smaranda Băcanu, C. Miu- 
Serca, Franyo Zoltan, Ion Maxim, Alex. Jebeleanu, Anghel Dumbrăveanu. 
23,20 — Filmul documentar „Nava Queen Elisabeth 11" 23,35 — Telejurna
lul de noapte. 23,45 — închiderea emisiunii programului I.

Programul II

19,30 — Telejurnalul de seară. 20,00 — Tele-enciclopedia (reluare). 21,25 — 
Concert simfonic. In program: Concertul In Re major pentru vioară și or
chestră de Brahms. Interpretează Orchestra simfonică a Radloteleviziunli. 
Dirijor : Iosif Conta. Solist : Ștefan Ruha. 22,10 — închiderea emisiunii 
programului II.

<:

(Urmare din pag. I)

ceastă bază s-a realizat 
aproape 57 la sută din 
snorul producției globale 
industriale. La produc
ția marfă vîndută si 
încasată planul a fost în
deplinit în proporție de 
101,5 la sută, produsele 
livrate peste plan însu- 
mînd 108.2 milioane lei. 
Semnificative sînt și suc
cesele obținute pe șantie
rele de construcții din 
județ. Toate obiectivele 
cu termen de punere în 
funcțiune în primele 
cinci luni ale anului au 
intrat în circuitul produc
tiv. Constructorii de lo
cuințe au predat benefi
ciarilor în această perioa
dă 406 apartamente, rit
mul de execuție creînd 
posibilități reale pentru 
depășirea olanului pe pri
mul semestru la construc
ția de locuințe.

Din angajamentele lua
te în întrecerea socialistă 
de conferința organizației 
județene de partid Pra
hova, a fost realizată o 
producție globală indus
trială peste plan în va
loare de 135 milioane lei, 
ceea ce reprezintă 59,3 la 
sută din angajamentul a- 
nual. O contribuție deo
sebit de importantă au

sută, produsele

adus-o întreprinderile de 
extracție și cele de pre
lucrare a petrolului, în
treprinderea minieră, 
Combinatul petrochimic și 
Uzina de utilaj chimic din 
Ploiești, Uzina mecanică 
Sinaia, uzina de anvelope 
„Victoria" Florești și al
tele.

în cadrul întrecerii po 
care o desfășoară în cins-

La Casa oamenilor de știință 
București au început, miercuri 
mineata, lucrările colocviului 
tema „Teorii și modele ale creșterii 
economice în socialism", organizat 
de Institutul de cercetări economice 
al Academiei. După cum arăta prof, 
dr. Mihail Levente, directorul Insti
tutului, în cuvîntul său de deschi
dere, colocviul se înscrie în șirul 
de manifestări științifice ce au loc 
în întreaga țară în întîmpinarea 
Congresului partidului.

*
în aula Academiei de studii eco

nomice din Capitală au început, 
miercuri după-amiază, lucrările celei 
de-a 7-a consfătuiri științifice a Di
recției Centrale de Statistică de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri.

Participă academicieni, cadre di
dactice din învățămîntul superior, e- 
conomiști, statisticieni, matemati
cieni, ingineri și alți specialiști din 
economie. Lucrările sesiunii au fost 
deschise de conf. univ. dr. Constan
tin Ionescu, director general al 
D.C.S., care a prezentat apoi comu
nicarea „Sarcinile actuale ale statis
ticii românești". în continuare, aca
demicienii Ștefan ■ Milcu, Gheorghe- 
Mihoc, Grigore Moisil și Aurel Avra- 
mescu au expus comunicări privind 
activitatea Centrului de statistică ma
tematică al Academiei, legătura din
tre matematică și statistică, sistemul 
informațional economic.

★
La Institutul central de cercetări 

agricole a început miercuri dimi
neața sesiunea de referate științifice 
a Institutului de cercetări pentru 
economie agrară, organizată cu oca
zia aniversării a 25 de ani de la eli
berarea tării.

din 
di- 
cu

(Agerpres)

Ieri în țară : Vremea a fost în ge
neral frumoasă în jumătatea de sud 
a tării, unde cerul a fost variabil. în 
rest s-au produs înnourări mai ac
centuate și s-au semnalat ploi locale 
sub formă de .averse. Vîntul a suflat 
potrivit, cu intensificări locale din 
sectorul vestic. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 11 grade la 
Borsec și 25 grade la Mangalia. în 
București : Vremea a fost în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 24 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 și 15 iunie a.c. In țară : Vre
mea in curs de încălzire ușoară. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea ploi 
locale sub formă de averse, mai ales 
in nord-estul țării. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 8 și 18 grade, iar maximele 
între 20—30 grade, local mai ridicate, 
în București : Vremea în curs de în
călzire ușoară. Cerul va fi variabil, 
favorabil aversei de ploaie la începu
tul intervalului. Vînt potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară.

PRONOEXPRE5
EXTRAGEREA I ; 14 25 22 42 16 2G. 

Fond de premii : 390 972 lei. EXTRA
GEREA A II-A : 44 27 14 42 25 18 38. 
Fond de premii ; 319 067 lei.

30 000 hectare de teren. 
S-a realizat astfel aproa
pe 80 la sută din angaja
mentul anual Numai in 
decursul ultimei luni au 
fost date în plus circa 
1 000 tone de îngrășămin
te de bună calitate.

Ținind seama de rezul
tatele obținute pînă acum, 
chimiștii din Piatra Neamț 
au hotărît ca pînă la «fir-

Jocul Dinamo București — Petro
lul, desfășurat ieri după-amiază pe 
stadionul de pe șoseaua Ștefan cel 
Mare, ne-a reconfirmat un fenomen 
pozitiv în ceea ce privește fotbalul 
nostru : începe să-și recîștige supor
terii. Și începe să-i recîștige pc o 
bază la fel de îmbucurătoare : apa
riția unor jucători, care prin simplul 
fapt al înscrierii lor pe foaia de ar
bitraj făgăduiesc un spectacol de bună 
calitate, momente de fotbal adevărat, 
așa cum altădată vedeam doar pe 
micul ecran, cu prilejul transmisiilor 
de pe marile stadioane ale lumii. 
Nimeni nu poate contesta faptul că, 
astăzi, avem jucătorii noștri ce ne pot 
oferi faze de înaltă clasă, lovituri cu 
capul sau cu piciorul ce egalează 
măiestria celor mai valoroși fotba
liști ai continentului. Cine, de pildă, 
poate susține că execuția tehnică a 
lui Dumitrache la cel de al doilea gol 
al său (min. 40) nu este, un model al 
genului ? Lucescu a centrat de' pe 
partea stîngă a terenului și tînărul 
înaintaș al dinamoviștilor a „șters" 
balonul cu capul, alergînd suplu pe 
direcția porții apărată de Stelian. 
Mingea s-a dus, însă, în colțul opus 
trecînd prin fața unui portar uluit de 
rapiditatea și ineditul fazei. Forțînd 
puțin lucrurile, se poate spune că Du
mitrache a ales calea de rezolvare a 
problemei prin reducere la... absurd. 
Și a reușit. Sau un alt exemplu. Lu
cescu n-a fost ieri într-o zi prea gro
zavă, dar în faza în care a marcat 
cel de-al patrulea gol al echipei sale 
(min. 85) el a făcut o trecere pe 
lîngă adversar care, în aceeași frac
țiune de secundă, l-a pus față în față 
cu portarul. O acțiune de trei zecimi 
de secundă în care Lucescu și-a evi
dențiat clasa. Sau trecerile subtile de 
balon ale lui Radu Nunweiller și 
pasele de 50—60 de metri ale lui Dinu, 
din prima jumătate de oră.

Am nedreptăți însă pe ploieșteni 
dacă în rîndul celor care au contri
buit la valoarea spectacolului de ieri 
nu l-am trece și pe Grozea, angajat 
într-un fel de competiție personală cu 
cei mai buni dintre dinamoviști, în 
ceea ce privește crearea de faze de 
mare finețe. Și n-a fost cu nimic mai

prejos decît ei, în primele 60 de mi
nute. Nu poate fi trecută cu vederea 
nici măiestria cu care Dridea a lu
crat acțiunea din care Oprișan a în
scris golul din minutul 27. A fost con
centrată în faza aceea toată expe
riența pe care „bătrînul" înaintaș plo
ieștean a adunat-o în anii petrecuți pe 
gazon.

Petrolul a venit la București hotă- 
rîtă să-și joace șansa cu cea mai mare 
îndîrjire. Primind gol, șapte minute 
după începerea partidei (Dumitrache), 
n-a cedat. Dimpotrivă I A atacat de 
parcă punctul ar fi fost înscris în 
beneficiul său, de parcă ar fi jucat 
„acasă". A egalat și și-a trimis, în 
continuare, majoritatea forțelor în te
renul gazdelor, acolo unde Boc vă
dea o oarecare „timiditate" în contact 
cu foștii săi colegi de clilb — Opri
șan și Moldoveanu — amintindu-și 
probabil de o zi în care Oprișan i-a 
produs multe necazuri. Meciul a stat 
multă vreme sub semnul echilibrului. 
Și acest lucru putea fi sesizat chiar 
și prin faptul că Dumitrache a de
venit mai activ ca oricînd, venind pînă 
în marginea carelui Ini Coman, pentru 
a-și lua mingile necesare. De abia 
în minutul patruzeci a reușit, însă, 
să răstoarne situația : 2—1 pe tabela 
de marcaj și avantaj moral pentru 
echipa sa. După pauză, Sălceanu, care 
l-a înlocuit pe Pîrcălab, a marcat al 
treilea gol (min. 63) și partida era 
jucată.

Dinamoviștii bucureșteni se men
țin în „plasa" arădanilor de la U.T.A. 
și sprintul final ce va avea loc du
minică ne va da cîștigătorul în a- 
ceastă cursă emoționantă pentru pri
mul loc al clasamentului. Cine va fi 
acest cîștigător ? Răspunsul n-are prea 
mare importanță pentru adevărul 
esențial despre această nouă echipă 
Dinamo. îl știm de pe acum : este 
„unsprezecele" cu cele mai izbitoare 
contraste și tocmai prin aceste con
traste, prin diferențele de tehnică, (de 
școală — am spune fără să greșim 
de loc — se explică și contradictoriile 
sale comportări. între jucători din a- 
ceeași linie există distanțe enorme — 
sub unghiul tehnicii și chiar al con
cepției.

ARAD (prin telefon de la corespon
dentul „Seînteii"). La sfîrșitul partidei 
dintre cele două formații, bucuria su
porterilor echipei locale a fost de rie- 
descris. U.T.A, a cîștigat, în sfîrșit, la 
scor o partidă în care a dominat cu 
pregnanță. în prima repriză, în ciuda 
superiorității teritoriale și a numeroa
selor ocazii create, atacanții arădani nu 
au reușit să fructifice nimic. Au ratat 
pe rind Lereter, Dumitrescu, Domide 
ocazii pro]ijce de a deschide scorul. 
Dar, ceea ce nu a putut să facă U.T.A. 
în prima repriză, i-a reușit în cea de-a 
doua și încă cu vîrf și îndesat. Recita
lul de goluri a fost deschis de Domide 
(min. 58), care a reluat precis o minge 
primită de la Florin Dumitrescu. Tot 
Domide urcă scorul la 2—0 în minutul 
62. Apoi înscriu pe rînd Șchiopu (min. 
67) și Lereter (min. 87).

Victoria localnicilor este firește pa 
deplin meritată. Farul s-a apărat orga
nizat numai în prima repriză.

CLASAMENTUL
U.T.A. 29 16 4 9 48—27 36
Dinamo Buc. 29 15 5 9 55—32 35
Dinamo Bac. 29 13 7 9 31—27 33
Rapid 29 13 6 10 38—33 32
Steaua 29 13 5 11 49—38 31
Jiul 29 13 5 11 35—29 31
Unlversit. Cluj 29 13 4 12 47—37 30
Univ. Craiova 29 13 3 13 44—47 29
Crișul 29 10 8 11 34—29 28
Politehnica 29 12 4 13 30—38 28
Farul 29 12 3 14 34—43 27
A.S.A. Tg. M. 29 12 3 14 32—44 27
Progresul 29 9 8 12 30—38 26
F. C. Argeș 29 12 1 16 35—44 25
Petrolul 29 11 3 15 26—40 25
Vagonul 29 9 3 17 36—58 21

PROGRESUL - UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 3-0 (1-0)
Echipele care au jucat Ieri pe sta

dionul „Republicii" din Capitală s-au 
comportat în strict raport cu intere
sele lor în acest final de campionat: 
Progresul, fiind sub amenințarea retro
gradării, a atacat aproape fără înce
tare și a luptat din răsputeri pe tot 
parcursul partidei ; studenții craioveni, 
lipsiți de veleități în clasament dar 
și de orice amenințare, au jucat fără 
ambiție, fără durități, la modul cel 
mai amical posibil. Chiar acel penalii 
prin care Progresul a deschis scorni 
(Țarălurigă, min 17), să nu credeți că 
a fost urmarea vreunui fault. Nu. A 
fost un henț, poate involuntar, al 
fundașului central Popa. După pauză 
bucureștenii au majorat scorul prin 
Țarălungă (în minutele 48 și 75). Din 
această parte a meciului în afara ce
lor două goluri înscrise, remarcăm de
butul unui tînăr de 17 ani, Dorn 
Georgescu, în echipa Progresul.

S-a încheiat Balcaniada de tirValentin PAUNESCU

Atac la poarta Petrolului Foto : M. Cioc

Trăgătorii români
t
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învingători 
în 17 probe

La 
ieri 
campionatelor internaționale ’ de 
tir ale României. în proba de pis
tol calibru mare, titlul de campion 
balcanic a revenit sportivului român 
Lucian Giușcă cu 587 puncte. Pe e- 
chipe a cîștigat, de asemenea, for
mația României. în total, la actuala 
Balcaniadă de tir concurenții ro
mâni au terminat învingători în 17 
probe individuale și pe echipe.

Poligonul Tunari s-au încheiat 
întrecerile Halcaniadei și ale

Concursul atletic
internațional 

organizat de „Pravda

s-a comunicat intrarea în 
funcțiune — cu 20 zile 
înainte de termen — a fa
bricii pentru cabluri de 
tracțiune de la uzina „In
dustria sîrmei". Proiecta
tă pentru o capacitate de 
14 000 tone anual, fabrica 
este înzestrată cu utilaj 
modern, de mare tehnici
tate, cu comenzi automa
te. Aici se vor fabrica ca-

de-a XXV-a aniversări a 
eliberării patriei.

Constructorii Fabricii 
de produse carbonoase 
din Slatina au intensificat 
ritmul de execuție pe 
șantier. La unul din o- 
biectivele noii unități — 
depozitul de produse fini
te și prelucrare — se a- 
propie de sfîrșit lucrările 
de rezistență de la închi-

Noi si remarcabile succese
Kmmmawi

tea Congresului al X-lea 
al partidului și a celei 
de-a XXV-a aniversări a 
eliberării țării, colectivul 
Combinatului de îngră
șăminte azotoase din 
Piatra Neamț înregistrea
ză zi de zi noi succese. 
De la începutul anului și 
pînă acum au fost trimi.se 
agriculturii, peste sarcina 
planificată, aproape 5 600 
tone de îngrășăminte cu 
azot, cantitate din care se 
pot fertiliza mai mult de

șitul anului să realizeze 
în plus, față de angaja
mentul inițial, o produc
ție globală în valoare de 
3 milioane Iei și o canti
tate de 1 500 tone azotat 
de amoniu. Totodată, vor 
fi realizate economii su
plimentare la prețul de 
cost în valoare de 4 mi
lioane lei și un beneficiu 
de 6.3 milioane lei peste 
angajamentul initial pe 
întreg anul.

De la Cimpia Turzii ni

bluri pentru tracțiune cu 
inimă vegetală și metalică 
de diferite dimensiuni, 
necesare instalațiilor mi
niere și de foraj, pentru 
funiculnre. macarale etc. 
Lucrările de construcții și 
montaj nu fost realizate 
de colectivul întreprinde
rii de construcții și mon
taje chimice Cluj, care își 
realizează astfel unul din 
angajamentele asumate în 
cinstea Congresului al 
X-lea al P.C.R. și a celei

derea halei. După monta
rea elementelor prefabri
cate — stîlpi, grinzi, che- 
soane — în prezent, pa
ralel cu executarea izola
ției hidrofuge Ia acoperiș, 
a început montarea con
strucțiilor metalice la lu
minator, și a tablei cutate 
la fațadele laterale, apli
cate pe un schelet de re
zistentă din profile lami
nate. Din relatările cadre
lor de conducere de pe 
șantier, se desprinde cer-

titudinea că la data de 20 
august, cu circa 40 de zile 
în avans față de graficele 
stabilite, obiectivul va fi 
predat beneficiarului. 
Prin aceasta se creează 
posibilitatea depozitării 
în bune condiții a echi
pamentului și instalațiilor 
tehnologice. La sectorul 
de amestec — presare — 
coacere și la grafitare se 
află, de asemenea, în 
stadiu avansat montajul 

■ stîlpilor de susținere a ha
lelor.

Știri similare am primit 
și de pe alte șantiere in
dustriale. Pe șantierul de 
la Mahmudia, viitoarea 
sursă de aprovizionare cu 
calcar a Combinatului si
derurgic din Galați, de e- 
xemplu, lucrările au in
trat într-o etapă nouă. 
La portul fluvial se lu
crează la amenajarea da
nelor, iar la carieră a în
ceput decopertarea masi
vului de calcar și s 
intensificat lucrările 
construcție a stației 
spălare a calcarului, 
cinstea Congresului al 
lea al partidului și a celei 
de a XXV-a aniversări a 
eliberării patriei, con
structorii s-au angajat să 
scurteze cu 6 luni durata 
lucrărilor acestor obiec
tive.

s-au 
de 
de 
în
X-

MOSCOVA — prin telefon de la 
trimisul nostru ION DUMITRIU. Ieri 
după amiază, pe stadionul „V. I. Le
nin", au început întrecerile celei de a 
doua ediții a concursului atletic in
ternational organizat de ziarul „Prav
da". Adresat exclusiv atletilor spe
cializați în probele de alergări, con
cursul ..Pravda" reunește acum com
petitori din Bulgaria. Cehoslovacia, 
Cuba, R.D. Germană, Polonia, Ro
mânia și U.R.S.S.

Dintre cele opt finale disputata 
ieri, cea mai pasionantă a fost furni
zată de fondiștii participant! la 
proba de 10 000 metri. Protagoniștii 
acestei curse ' L
(R. D. Germană) și sovieticii Niki
tenko și Baidiuk. Pe prima mie da 
metri a condus detașat Nikitenko, 
apoi conducerea a luat-o si a dus-o 
cu autoritate Haase, pentru ca în 
final să se impună Baidiuk. Cu 
400 m înainte de linia de sosire, 
se părea că Baidiuk va cîștiga. dar 
cu un sprint de veritabil demifon- 
dist. recordmanul european al pro
bei. Haase, și-a demonstrat întreaga 
sa măiestrie si a cîștigat cu un re
zultat foarte apropiat de perfor
manta ce o deține. Timpul lui 
în finala de ieri : 28’08”2. Al 
s-a clasat Baidiuk cu 28T3”8.

Ieri au luat startul și 
noștri Mircea Neamțu si Ion Ni- 
colea în seriile probei de 1 500 m 
și Ion Damaschin și Dumitru Tit 
în seripla 800 m. Deși ieri ei au 
înregistrat performante mal bune 
decît în concursul de acum cîteva 
zile de la Riga, nu și-au nutut asi
gura calificarea în finalele de azi 
ale nrobelor respective.

Astăzi după amiază se dispută 
celelalte opt finale.

au fost Haase

Haase 
doilea

atlețit

1

trimi.se
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CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALĂ

A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
Din cuvîntările rostite în cadrul lucrărilor

în ziarul nostru au fost publicate relatări despre desfășurarea lucră
rilor consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești.

în numărul din 10 iunie al ziarului a fost publicat textul integral 
al cuvîntării rostite de secretarul general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu începere de astăzi, din dorința de a informa opinia publică 
asupra diferitelor puncte de vedere ale partidelor comuniste și munci
torești participante Ia consfătuire, vom relua, concomitent cu rezuma
tele informative, publicarea mai pe larg a cuvîntărilor rostite în cadrul 
lucrărilor.

Cuvintarea șefului delegației

P. C. din Venezuela, Jesus Faria,
secretar general al

Transmițînd consfătuirii salutul re
voluționar al comuniștilor și tinere
tului comunist din Venezuela, vorbi
torul a arătat că dezvoltarea situației 
politice din Venezuela abundă în eve
nimente importante. Clasa munci
toare și poporul din Venezuela luptă 
cu dîrzenie și curaj împotriva duș
manilor interni și a imperialismului 
american.

Lupta poporului nostru împotriva 
guvernelor proimperialiste ale lui 
Betancourt și Leoni a înscris pagini 
glorioase în istoria revoluției noastre.

După cum se știe, imperialismul 
mondial, în special imperialismul 
S.U.A., a pătruns adine în viața eco
nomică a Venezuelei. El exploatează 
zăcămintele noastre petroliere și bo
gatele zăcăminte de minereu de fier, 
investițiile de capital străin în țara 
noastră sînt foarte mari, monopolu
rile americane realizînd în industria 
petrolieră în fiecare an profituri de 
40 la sută la capitalul investit. Acest 
jaf revoltător este una din cauzele 
primordiale ale luptei ascuțite, sociale 
și politice, din țara noastră, precum 
și a scăderii prestigiului partidelor și 
guvernelor care, abia ajunse la pu
tere, uită de programele și promisi
unile lor politice. Docilitatea cercu
rilor guvernante ale țării în fața ex
ploatatorilor străini contribuie în mod 
obiectiv la unirea celor mai diferite 
pături ale cetățenilor animați de 
idei progresiste și revoluționare, așa 
cum demonstrează, printre altele, e- 
șecul încercării lui Rockefeller de a 
vizita Caracasul. Rockefeller, unul 
dintre principalii exploatatori ai bo
gățiilor Venezuelei, nu a putut să vi
ziteze nici Lima și nici La Paz. Toate 
acestea #e datoresc faptului că po
poarele latino-americane s-au unit 
pentru a zădărnici călătoria sa. Eșe
cul călătoriei lui Rockefeller repre
zintă, In același timp, eșecul politicii 
președintelui Nixon în America La
tină, ale cărei popoare cunosc o pe
rioadă de puternic avînt al luptei 
pentru independență și libertate.

Tineretul venezuelean — în care 
includem persoanele în vîrstă de pină 
la 30 de ani și care reprezintă peste 
70 la sută din populația țării — se 
pronunță în mod hotărît împotriva 
imperialiștilor, cere în mod categoric 
promovarea unei politici progresiste.

Datorită rezistenței hotărîte în fața 
dictatorilor am reușit să obținem eli
berarea miilor de tovarăși ai noștri 
întemnițați, legalizarea partidului co
munist. în cursul acestei lupte am 
făcut și greșeli, dar am avut și suc
cese. P.C. din Venezuela se bucură, 
ca forță politică, de o influență con
siderabilă în rîndurile clasei munci
toare și altor clase și pături sociale 
progresiste din țară. Dușmanii noștri 
au anunțat nu o dată lichidarea P.C. 
din Venezuela. în realitate, însă, par
tidul nostru s-a dovedit a fi invinci
bil, deoarece este strîns legat de 
popor.

în prezent, P.C. din Venezuela pune 
accentul principal pe extinderea in
fluenței în rîndurile clasei muncitoa
re, pe educarea marxist-leninistă a 
tovarășilor noștri, pe traducerea în 
viață a principiilor internaționalismu
lui proletar, pe lupta de clasă, Toate 
acestea au la bază lupta consecventă 
împotriva imperialismului, pentru 
independența națională, împotriva o- 
ligarhiei locale.

în continuare vorbitorul, expri- 
mînd felicitări pentru desfășurarea 
activității pregătitoare, a spus : Co
mitetul Central al P.C. din Venezue
la își dă seama de dificultățile prin 
care trece în prezent mișcarea co
munistă internațională. După cel 
de-al II-lea război mondial, cînd U- 
niunea Sovietică a repurtat victoria 
istorică asupra fascismului german, 
clasa muncitoare a cucerit puterea 
într-o serie de țări din Europa și 
Asia, cu niveluri de dezvoltare ma
terială și culturală din cele mai dife
rite. în fiecare din aceste țări a fost 
necesară, desigur, o abordare întru- 
cîtva deosebită a problemelor. în 
general, mișcarea noastră comunistă 
s-a lovit de complicații exprimînd 
însă o criză de creștere — de fapt 
creșterea care a modificat raportul 
mondial de forțe în favoarea socia
lismului.

în fața unora dintre detașamentele 
mișcării noastre au apărut probleme 
care din păcate nu și-au găsit pînă în 
prezent o rezolvare satisfăcătoare. 
Aceasta este demonstrat de faptul că 
unele dintre partidele frățești nu 
participă la consfătuire. Noi credem 
însă că actuala consfătuire va des
chide calea spre o viitoare consfă
tuire mondială, la care vor participă, 
alături de noi, și cei care nu sînt 
astăzi prezenți aici. Căutarea căilor 
de apropiere, a căilor de realizare a 
unității trebuie să devină țelul 
nestrămutat al mișcării comuniste 
mondiale.

Discuția sinceră, tovărășească va fi 
foarte utilă atît pentru comuniști, cit 
și pentru întreaga mișcare de elibe
rare națională, atît pentru partidele 
frățești care se află la putere, cît șl 
pentru cele care înfruntă condițiile 
de asuprire sîngeroasă.

Mișcarea comunistă mondială are 
nevoie de o platformă de luptă îm
potriva imperialismului. Baza aces
tei platforme o constituie unitatea de 
acțiune a comuniștilor de pretutin
deni.

Participarea maselor la lupta anti- 
imperialistă reprezintă condiția ne
cesară pentru succesul politicii de 
coexistență pașnică, care nu limitează 
drepturile popoarelor de a folosi în 
bătăliile de clasă orice forme de 
acțiune care corespund nivelului de 
dezvoltare și pregătire al proletaria
tului în fiecare caz în parte.

P.C. din Venezuela

Trebuie dusă o luptă neobosită 
pentru respectarea drepturilor omului 
în toate regiunile globului, pentru 
respectarea drepturilor cetățenești, 
pentru eliberarea deținuților politici.

în această privință are o mare im
portantă solidaritatea eficace, per
manentă, a tuturor partidelor comu
niste și mișcărilor populare cu po
poarele din Spania, Brazilia, Portu
galia, Haiti, Grecia, Paraguay, Indo
nezia, Guatemala și Panama, cu 
toate popoarele care trăiesc în 
condițiile- unei grele asupriri po
litice. în momentul de față capătă 
o uriașă importanță sprijinul acordat 
luptei poporului din Peru. Trebuie, de 
asemenea, ca toate popoarele din 
lume să sprijine frățește Cuba so
cialistă.

Lupta armată a popoarelor din 
Africa împotriva colonialismului por
tughez, în Guineea, Angola și Mo- 
zambic, lupta împotriva asupririi ra
siale rușinoase din Africa de Sud șl 
Rhodesia, împotriva neocolonialis- 
mului sub toate formele, precum și 
opoziția popoarelor arabe împotriva 
agresiunii imperialiste stîrnesc în noi 
sentimente de simpatie fierbinte.

în primul rînd, trebuie să se de
pună însă toate eforturile pentru 
sprijinirea mondială a luptei victo
rioase, de un eroism fără seamăn, 
duse de poporul vietnamez împotriva 
agresiunii S.U.A. Popoarele iubitoare 
de libertate din întreaga lume nu tre
buie să-și slăbească solidaritatea cu 
eroicul popor vietnamez.

Comitetul Central al P. C. din Ve
nezuela se pronunță pentru întărirea 
solidarității de luptă a popoarelor 
din țările socialiste, a tuturor deta
șamentelor mișcării muncitorești și 
de eliberare națională din lume, cu 
fiecare popor care luptă pentru inde
pendență și libertate, împotrivă im
perialismului.

C.C. al P.C. din Venezuela se pro
nunță în mod necondiționat pentru 
cea mai largă unitate de acțiune a 
tuturor forțelor care militează împo
triva imperialismului. în această di
recție sîntem gata să ne aducem 
contribuția la cauza realizării ma
ximului de înțelegere între parti
dele comuniste și muncitorești, la 
cauza îndeplinirii sarcinilor comune 
de către toți marxist-lenîniștil, ori
unde s-ar afla ei.

Sîntem de acord că relațiile dintre 
partidele comuniste trebuie să se ba
zeze pe internaționalismul proletar. 
Respectarea strictă a acestui princi
piu fundamental întărește unitatea, 
sporește forța comuniștilor, asigură 
întrajutorarea lor.

Sîntem de acord că eficacitatea ac
tivității politice a fiecărui partid co
munist depinde atît de succesele sale 
în propria-i țară, cît și de succesele 
partidelor frățești și de gradul de 
colaborare dintre diferite detașamen-

Cuvintarea lui A. Saarinen,
Președintele Partidului Comunist din Finlanda

Partidul Comunist din Finlanda — 
a spus vorbitorul — a dat întotdeau
na o înaltă apreciere colaborării șl 
solidarității partidelor comuniste. Ca 
parte componentă a mișcării comu
niste internaționale — cea mai in
fluentă mișcare socială și politică a 
contemporaneității — partidul nostru 
este conștient de răspunderea Sa în 
fața clasei muncitoare din țara noas
tră și, totodată, ca partid aflat pe 
pozițiile internaționalismului prole
tar, este conștient de răspunderea sa 
în lupta pentru interesele comune ale 
clasei muncitoare internaționale.

La actuala consfătuire, ca și în în
treaga noastră activitate, dorim să 
obținem rezultate care să slujească 
întăririi solidarității noastre reci
proce și unității tovărășești de ac
țiune.

Consfătuirea și activitatea pregăti
toare în vederea desfășurării ei au 
oferit posibilitatea, în interesul nos
tru comun, de a folosi în mod nemij
locit experiența bogată și multilate
rală a partidelor marxist-leniniste 
din diverse țări, care luptă în con
diții diferite.

Sîntem cu toții îngrijorați de în
călcarea unității mișcării comuniste 
internaționale. între partidele comu
niste există în prezent, în multe pro
bleme importante ideologice și poli
tice, concepții foarte diferite, con
tradicții și păreri opuse.

Partidele comuniste acționează în 
condiții foarte diferite, au diverse 
tradiții istorice de luptă. Datorită si
tuației diferite din fiecare țară, deo
sebirilor în ce privește stadiul de 
dezvoltare socială, multe din sarci
nile actuale și scopurile imediate care 
stau în fața partidelor frățești sînt 
diferite. De aceea, sînt firești anu
mite deosebiri care se manifestă în 
concepțiile și în activitatea partide
lor. Totodată, este necesar să luăm 
în considerare legile generale ale 
luptei sociale, ale revoluției socialis
te și construcției socialismului.

După părerea partidului nostru, 
este imperios necesar să analizăm 

te. Considerăm că răspunderea na
țională și internațională a fiecărui 
partid constituie un tot indivizibil. 
Marxist-leniniștii îmbină în mod in
disolubil patriotismul cu internațio
nalismul proletar, respingînd în ace
lași timp atît mărginirea națională, 
cît și subaprecierea particularităților 
naționale.

C.C. al P.C. din Venezuela regretă, 
firește, că în rîndurile mișcării co
muniste se manifestă contradicții 
ideologice șl politice. Dar nu sîntem 
pesimiști. După părerea noastră, ade- 
văratii comuniști vor găsi totdeauna 
posibilitatea de a conlucra, deoarece 
ne lovim de faptul, foarte serios și 
real, că imperialismul profită de pe 
urma disensiunilor noastre. Tocmai 
acest lucru ne îngrijorează — în a- 
ceeași măsură în care, după cîte știm, 
îngrijorează și pe frații noștri din alte 
țări.

Comisia pregătitoare a prezentei 
consfătuiri a elaborat un proiect de 
document final care se bucură de 
sprijinul multor partide. Unele diver
gente au fost înlăturate, altele con
tinuă să existe — și poate că nu vor 
fi soluționate complet la actuala con
sfătuire. în orice caz, ele sînt precis 
formulate și reduse la anumite li
mite, ceea ce va facilita examinarea 
lor în viitor. în afară de aceasta, 
viața însăși vine de obicei în ajutor 
în asemenea situații.

Problema depinde, In mare parte, 
de înfăptuirea corectă a principiilor 
internaționalismului proletar, după 
care ne călăuzim activitatea. Clasa 
muncitoare din lumea întreagă aș
teaptă din partea noastră eforturi 
sincere pentru realizarea unității.

Tovarăși, C.C. al P.C. din Vene
zuela a aprobat linia politică inter
națională pe care am exprimat-o, 
corespunzător dorinței noastre de a 
sprijini și dezvolta prietenia și so
lidaritatea cu toate partidele comu
niste și muncitorești, pe baza mar- 
xim-Ieninismului, a principiilor ega
lității și respectului reciproc, pre
cum și în virtutea necesității de a 
lupta neobosit pentru o și mai 
strînsă coeziune a tuturor detașa
mentelor mișcării comuniste interna
ționale.

P.C. din Venezuela nu condițio
nează prietenia și solidaritatea cu 
frații de luptă din celelalte țări de 
aprobarea de către aceștia a activi
tății pe care el o desfășoară acasă în 
țară, în Venezuela. Dimpotrivă, sîn
tem gata să ascultăm cu atenție cri- 
ticile constructive la adresa greșe
lilor noastre, din partea partidelor 
frățești, în cursul întîlnirilor bi sau 
multilaterale.

C.C. al P.C. din Venezuela a stu
diat proiectul documentului final al 
consfătuirii și a dat delegației noas
tre instrucțiunea precisă de a semna 
acest document.

C.C. al P.C. din Venezuela va con
tribui și în viitor la dezbaterea șl 
elucidarea colectivă a problemelor 
politice și ideologice din viața miș
cării comuniste, va căuta căile uni
tății de acțiune cu celelalte partide 
frățești, cu întreaga mișcare progre
sistă mondială, cu toate forțele care 
acționează împotriva imperialismu
lui.

Politica noastră internațională se 
bazează pe porunca leninistă cu pri
vire la desfășurarea unor discuții 
sincere, la realizarea solidarității in
ternaționale, Ia respectarea principii
lor marxismului, Ia devotamentul 
față de cauza proletariatului mon
dial.

Tovarăși, în numele partidului și 
tineretului comunist din patria noas
tră, urăm din toată inima succes 
deplin lucrărilor consfătuirii de la 
Moscova, capitala primului stat so
cialist, creat de marele Lenin — în
vățătorul eminent al luptătorilor 
pentru libertate.

adevăratul caracter și conținut al 
divergențelor și al cauzelor care 
le-au dat naștere, să obținem con
sensul în problemele esențiale fun
damentale. Realizarea acestui țel 
cere o elaborare profundă a proble
melor pe baza socialismului științi
fic, a marxism-leninismului, o dis
cuție frățească și un schimb de pă
reri aprofundat, deschis, o analiză 
și o apreciere justă a schimbărilor 
care au avut loc în diferite țări și 
în întreaga lume. Pentru aceasta, se 
cere o abordare a problemelor fără 
păreri preconcepute. Vor fi nece
sare însă timp și răbdare. Nu putem 
aștepta ca problemele existente să 
fie rezolvate dintr-o dată, rapid, 
„dintr-un foc“.

Partidul nostru, împreună cu alte 
partide frățești, subliniază totodată 
că, chiar și în situația existentă în 
relațiile dintre partidele comuniste, 
ceea ce le unește prevalează față de 
ceea ce le desparte. în principal, 
în esență, partidele comuniste sînt 
apropiate unul de celălalt, sînt le
gate printr-un țel comun — înfăp
tuirea revoluției socialiste, construi
rea societății socialiste — sînt unite 
prin teoria vie a marxism-leninis
mului, prin necesitatea solidarității 
reciproce și a întăririi internațio
nalismului proletar. Ele au un duș
man comun — capitalul monopolist 
național și internațional, reacțiunea 
și imperialismul a cărui forță prin
cipală este imperialismul S.U.A.

Sîntem convinși că pe această 
bază se poate obține unitatea miș
cării comuniste internaționale.

Partidul nostru este de acord cu 
multe partide frățești asupra faptu
lui că trebuie să se întreprindă tot 
ceea ce este posibil în mod practic 
pentru întărirea unității de acțiune 
a mișcării noastre O asemenea uni
tate de acțiune se va dezvolta cel 
mai bine în lupta îndreptată spre 
realizarea țelurilor actuale și ur
gente, comune tuturor.

în prezent, nu există sarcină mai 
importantă decît unirea forțelor în 
lupta împotriva imperialismului, a 

politicii sale agresive periculoase. Si
tuația internațională, interesele tu
turor popoarelor, ale întregii omeniri 
cer acest lucru. în această situație, 
se poate spune pe drept cuvînt, în 
mod fundamentat, că tema consfătui
rii noastre — sarcinile luptei împo
triva imperialismului în etapa ac
tuală și unitatea de acțiune a par
tidelor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialiste — 
exprimă sarcina istorică cea mai 
actuală, care ne privește și ne unește 
pe toți.

Mișcării comuniste internaționale 
îi revine o uriașă răspundere pen
tru succesul luptei antiimperialiste. 
Ea reprezintă acea verigă ce unește 
organic principalele forțe ale luptei 
antiimperialiste : sistemul mondial 
al socialismului, clasa muncitoare 
internațională și mișcarea de elibe
rare națională.

întărirea forței economice, politice 
și militare a sistemului mondial so
cialist înseamnă slăbirea pozițiilor 
imperialismului. Politica externă 
consecventă, iubitoare de pace, a 
Uniunii Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste a sporit într-o mare mă
sură influența socialismului în rîndul 
popoarelor din întreaga lume. Pu
tem spune cu deplin temei că so
cialismul a devenit factorul hotărîtor 
al progresului omenirii. Partidul Co
munist din Finlanda consideră justă 
concluzia comună a partidelor comu
niste cu privire la faptul că în pre
zent forțele păcii au capacitatea de a 
bara calea uneltirilor agresive ale 
imperialismului, de a împiedica dez
lănțuirea unui al treilea război mon
dial și a asigura popoarelor liberta
tea și independența. Ar constitui 
însă o mare greșeală subaprecierea 
forței imperialismului și a primej
diei pe care o reprezintă politica sa. 
Imperialismul încearcă să-și păstreze 
pozițiile, să recîștige regiunile pe 
care le-a pierdut, se amestecă în tre
burile interne ale popoarelor și spri
jină, oriunde poate, forțele reacțiu- 
nii. Războiul din Vietnam, pe care 
S.U.A. și aliații lor îl duc de cîțiva 
ani, reprezintă exemplul cel mai evi
dent și brutal al politicii agresive a 
imperialismului. Totodată, acest fapt 
este o mărturie a caracterului limi
tat al posibilităților sale.

în continuare, tovarășul Saarinen 
a arătat că C.C. al P.C. din Fin
landa consideră că proiectul docu
mentului principal al consfătuirii 
coincide, In general, cu punctul de 
vedere al partidului. Proiectul s-a 
îmbunătățit în cursul activității pre
gătitoare, iar delegația noastră îl 
consideră. în actuala sa formă, ca 
o bază bună de dezbatere. Desigur, 
proiectul de document, care este 
rezultatul unei activități colective 
și al consultării a peste 70 de 
partide, nu poate să corespundă pe 
deplin șl în toate privințele punctu
lui de vedere al fiecărui partid. 
Noi ne-am propus în permanentă 
să elaborăm un document care să 
reflecte pozițiile comune ale parti
delor în problemele principale, să 
exprime ceea ce acceptăm cu toții.

Această consfătuire poate să de
vină un moment important, de co
titură. în refacerea unității de ac
țiune a mișcării noastre. De aceea, 
în elaborarea ulterioară a docu
mentului principal sarcina cea mai 
importantă constă în a se acționa 
astfel îneît el să poată sluji cu a- 
devărat coeziunii forțelor noastre, 
îneît efortul tuturor partidelor să 
se contopească cît mai deplin într-o 
puternică acțiune unitară împotriva 
imperialismului.

După părerea noastră, principiile 
relațiilor dintre partide sînt formu
late în mod just în proiectul de 
document. Ele constituie baza și 
punctul de plecare pentru unirea 
rîndurilor mișcării comuniste inter
naționale în lupta pentru pace, de
mocrație și socialism.

Partidul Comunist din Finlanda 
consideră lupta sa socială ca o 
parte a marii lupte unite a parti
delor comuniste și muncitorești. 
Noi considerăm succesele interna
ționale ale mișcării comuniste drept 
propriile noastre succese, iar insuc
cesele — drept greutăți ale noastre 
proprii. Dorim, de asemenea, ca prin 
activitatea pe care o desfășurăm 
să ne aducem contribuția la cauza 
măreței lupte unite a comuniști
lor.

In continuare, vorbitorul s-a referit 
la problemele dezvoltării vieții poli
tice în Finlanda, unde partidul co
munist este reprezentat în guvern. 
Experiența — a subliniat el — arată 
că în fața partidului comunist apar 
noi și grele probleme atunci cînd ia 
hotărîrea de a participa la guvern 
într-o tară capitalistă, fiind în mino
ritate în cadrul guvernului, atunci 
cînd nu sînt coapte încă premisele 
politice generale pentru transformări 
sociale radicale, profunde și rapide. 
Politica guvernului, care, din punctul 
de vedere al clasei muncitoare, a fost 
în multe privințe nesatisfăcătoare, a 
generat anumite greutăți în rîndul
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Partidului Comunist din Liban
Arătînd că P.C. din Liban consi

deră însuși faptul convocării pre
zentei consfătuiri drept o mare rea
lizare în ce privește coeziunea mișcă
rii comuniste internaționale, vorbito
rul a exprimat părerea că analiza pe 
care o conține proiectul documentu
lui principal dezvăluie tendințele ge
nerale ale evoluției mondiale și ca- 

tuturor partidelor guvernamentale, 
inclusiv în partidul nostru, în care 
s-au pus mai multe speranțe decît 
s-ar fi putut aștepta în mod real în 
situația politică creată. Partidele care 
formează majoritatea guvernamentală 
nu s-au maturizat pentru înfăptuirea 
reformelor spre care tinde partidul 
nostru. în același timp, noi nu putem 
în prezent să concepem o altă com
ponență a guvernului. în condițiile 
actualului raport de forțe politice, ale 
dominației capitalului, nu există încă 
posibilitatea de a forma un guvern 
capabil să înfăptuiască o politică in
ternă și externă mai bună decît cea 
actuală. De aceea, în rîndurile comu
niștilor, ale maselor de oameni ai 
muncii, este larg răspîndită părerea 
că este necesar să fie păstrată ac
tuala bază guvernamentală, luptîn- 
du-se, în același timp, pentru ca po
litica guvernului să corespundă mai 
bine intereselor poporului muncitor, 
să limiteze puterea monopolurilor ca
pitaliste, să reducă șomajul pe calea 
înfăptuirii de către stat a unor mă
suri de accelerare a ritmului de in
dustrializare. a ritmului de dezvoltare 
economică, să lărgească considerabil 
colaborarea economică cu Uniunea 
Sovietică, să realizeze transformări 
democratice în toate domeniile vieții 
sociale.

O realizare deosebit de impor
tantă constă în faptul că aripa de 
dreapta, a burgheziei, purtătoare a 
intereselor marelui capital, a fost 
Îndepărtată de la participarea la 
guvern. Ne străduim să consolidăm 
această stare de lucruri și, totodată, 
să dezvoltăm unitatea de luptă a 
clasei muncitoare.

O mare și trainică cucerire a ulti
milor ani constă în consolidarea po
liticii externe iubitoare de pace a 
țării noastre. Relațiile bune dintre 
Finlanda și Uniunea Sovietică, înte
meiate pe respectul reciproc, repre
zintă piatra de temelie a politicii 
externe a țării noastre. La funda
mentul acestor relații stă Tratatul 
d'e prietenie, colaborare și ajutor re
ciproc încheiat în 1948, cînd partidul 
nostru a participat pentru prima 
dată Ia guvern. Majoritatea poporu
lui este convinsă de faptul că dez
voltarea relațiilor prietenești între 
țările noastre corespunde interese
lor vitale ale poporului nostru.

In cei 50 de ani de existență, Par
tidul Comunist din Finlanda a avut 
un rol deschizător de drum în crea
rea unofc relații de încredere între 
popoarele Finlandei și Uniunii So
vietice. El face și astăzi tot ceea ce 
îi stă îii puteri pentru apărarea și 
dezvoltarea continuă a colaborării 
dintre țările noastre.

Tovarășul A. Saarinen a subliniat 
că P.C.F. consideră problema secu
rității europene ca o problemă de 
importanță primordială. Nu putem 
uita că de pe continentul nostru, 
imperialismul și militarismul ger
man au dezlănțuit două războaie 
mondiale. Ca și celelalte popoare 
din nordul Europei, poporul Finlan
dei își dă seama de primejdia pe 
care o constituie pentru securitatea 
continentului existența N.A.T.O. și 
activitatea sa, precum și a principa
lei forțe europene a N.A.T.O., mili
tarismul vest-german.

Propunerile făcute de țările mem
bre ale Tratatului de la Varșovia în 
problema securității europene sînt 
sprijinite deplin și de Partidul Co
munist din Finlanda.

Recent, guvernul Finlandei a luat 
o inițiativă în ce privește convoca
rea conferinței cu privire la secu
ritatea europeană și a comunicat că 
țara noastră este gata să fie organi
zatoarea unei asemenea conferințe. 
Partidul nostru consideră această ini
țiativă deosebit de remarcabilă. Spe
răm că ea va obține un laTg sprijin 
din partea popoarelor europene, a 
guvernelor țărilor europene, că ea 
va fi realizată în termenul cel mai 
scurt și va duce la întărirea cursu
lui spre dezvoltarea pașnică a conti
nentului nostru. Din aceleași conside
rente, partidul nostru acționează în 
direcția recunoașterii diplomatice de
pline a Republicii Democrate Ger
mane.

Ca partid care acționează într-o 
țară capitalistă, am dori să subli
niem marea însemnătate a rolului ce 
revine clasei muncitoare internațio
nale. în prezent, clasa muncitoare din 
țările capitaliste nu este unită, dar 
premisele de unire se maturizează. 
Există posibilitatea de a ridica pătu
rile largi ale clasei muncitoare, miș
carea sindicală, membrii diferitelor 
partide muncitorești, de a atrage pă
turile mijlocii, funcționarii și inte
lectualitatea, tineretul care înțelege 
tot mai profund nedreptățile capita
lismului, la măreața luptă antiimpe- 
rialistă și antimonopolistă, pentru 
pace și democrație.

Noi, partidele comuniste și munci
torești, avem o mare răspundere pen
tru viitorul întregii omeniri. Unin- 
du-ne forțele, vom crea noi premise 
pentru unirea celor mai largi forțe 
antiimperialiste.

racterizează forțele ce acționează în 
lume. El a apreciat că documentul dă 
o definiție științific fundamentată și 
realistă a raportului de forțe pe are
na mondială și a posibilităților de 
care mai dispune încă imperialismul. 
Menționînd creșterea agresivității im
perialismului, proiectul de document 

confirmă totodată că, în prezent, In 
lume acționează asemenea forțe so
ciale și materiale care, cu condiția 
consolidării unității lor, sînt capabile 
să înfrîneze imperialismul.

Agresivitatea imperialismului, în 
primul rînd a, celui american, dove
dită în modul cel mai evident prin 
războiul barbar împotriva poporului 
vietnamez, se explică prin adîncirea 
crizei generale a capitalismului, iar, 
pe de altă parte, prin dezvoltarea 
procesului revoluționar mondial care, 
în ciuda dificultăților și a unor in
succese, cunoaște o continuă ofensivă 
a forțelor revoluționare. Imperialis
mul își dă seama că raportul de forțe 
se schimbă în defavoarea sa. Ținînd 
să-și mențină sau să-și restabilească 
pozițiile, imperialismul recurge la 
metode noi pentru a schimba rapor
tul de forțe. Tocmai aici se ascunde 
pericolul serios care pornește de la 
imperialism și de la acțiunile sale a- 
gresive. Acest pericol reclamă o per
manentă vigilență și pregătire de 
luptă a tuturor forțelor revoluționare.

Forța principală în această luptă 
de clasă internațională o constituie 
Uniunea Sovietică și celelalte state 
socialiste care aduc o contribuție 
fundamentală prin realizările lor e- 
conomice și științifice, prin sporirea 
capacității de apărare, prin creșterea 
nivelului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii și prin dezvol
tarea democrației socialiste. Aceasta 
sporește forța de influențare a exem
plului socialist asupra oamenilor 
muncii din întreaga lume. Lupta 
pentru întărirea și dezvoltarea uni
tății țărilor socialiste pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, pentru a- 
părarea cuceririlor lor capătă o uria
șă însemnătate mondială și constituie 
datoria internaționalistă a fiecărui 
comunist, a fiecărui revoluționar.

Clasa muncitoare din țările capita
liste dezvoltate și avangarda sa — 
partidele comuniste — joacă rolul 
principal In slăbirea și subminarea 
pozițiilor imperialismului în chiar 
centrele dominației sale.

Politica principială și fermă a par
tidelor comuniste, îndreptată spre 
unirea clasei muncitoare și strînge- 
rea în jurul acesteia a celor mai 
largi mase de oameni ai muncii în 
lupta împotriva monopolurilor, pen
tru transformări democratice pro
funde, deschide calea spre socialism, 
întărește în conștiința maselor presti
giul partidelor comuniste ca partide 
ce reprezintă interesele națiunii în 
problema progresului social, ale luptei 
pentru democrație și socialism. Lup
ta partidelor comuniste și a clasei 
muncitoare din țările capitaliste dez
voltate împotriva monopolurilor, pen
tru transformări democratice profun
de, pentru socialism constituie o sar
cină nu numai națională, ci și inter
națională, deoarece ea este dusă îm
potriva dușmanului comun al socia
lismului și al mișcării de eliberare 
națională.

Alături de țările socialiste șl de 
clasa muncitoare din țările capitaliste 
dezvoltate, lupta împotriva imperia
lismului este amplificată prin apor
tul mișcării de eliberare națională. 
Majoritatea popoarelor din Asia și A-
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Partidului unit

al comuniștilor din Haiti,
L

tovarășul Jacques Dorcille
După ce a mulțumit pentru faptul 

că, în cursul lucrărilor comisiei pre
gătitoare din mai, delegațiile celor 
70 de partide au adresat în mod 
unanim un apel opiniei publice pro
gresiste de a se pronunța în apărarea 
comuniștilor și patrioților haitieni, 
amenințați cu moartea în temnițele 
dictatorului Duvalier, vorbitorul a 
spus : Măsurile practice întreprinse 
ca răspuns la chemare dovedesc 
încă o dată forța vitală a mișcării 
comuniste internaționale, uriașa in
fluență pe care ea o exercită asupra 
celor mai diferite cercuri ale opi
niei publice.

In continuare, tovarășul Dorcille a 
înfățișat situația din Haiti, unde s-a 
abătut un val de teroare împotriva 
maselor populare, în frunte cu comu
niștii. Bazîndu-se pe sprijinul fățiș 
sau camuflat al imperialiștilor, gu
vernul dictatorial al lui Duvalier se 
menține la putere de 12 ani, încâl
cind brutal libertățile cetățenești, 
conducînd țara potrivit legilor stării 
de război. în urma loviturii de stat 
din 1961, Duvalier a devenit din nou 
președinte pe șase ani, iar după 
aceea a uzurpat puterea pe viață. De 
atunci, alegerile au fost scoase din 
practica politică din Haiti. Toate or
ganizațiile de masă au fost interzise. 
Sute de deținuți politici au pierit în 
închisori din cauza lipsei de asis
tență medicală sau a torturilor. Nu
mărul celor asasinați fără judecată și 
fără cercetări în închisorile de la 
Fort Dimanche a ajuns la 26 000 de 
oameni. Mii de cetățeni — comu
niști, patrioți de diferite convingeri 
politice, inclusiv membri ai clerului 
— se află în prezent în închisorile 
lui Duvalier. Printre aceștia se află 
și secretarul general al ' partidului 
nostru, tovarășul Joseph Roney.

în ciuda regimului inuman, poporul 
haitian nu a încetat lupta împotriva 

frica, țări care au obținut indepen
dența politică și au lichidat sistemul 
colonial, trec la luptă pentru obține
rea treptată a independenței eco
nomice, pentru lichidarea înapoierii 
economice, culturale și sociale, moș
tenite de la colonialism.

Mișcarea de eliberare națională se 
îmbogățește cu un nou conținut. Ea 
este îndreptată atît împotriva impe
rialismului, cît și împotriva capita
lismului. Iar dacă imperialismul ac
ționează, în genere, împotriva orică
rei mișcări de eliberare, el se nă
pustește cu dublă furie împotriva 
țărilor care au pășit pe calea dezvol
tării necapitaliste. Imperialismul și-a 
pus drept scop înăbușirea mișcării 
arabe de eliberare.

în continuare, vorbitorul a afirmat 
că imperialismul american concomi
tent cu împingerea Israelului la pro
vocări, folosește agentura sa reacțio
nară din țările arabe, urmărind ca 
în schimbul rezoluției Consiliului de 
Securitate să fie adoptat un plan ca
pitulard. în această direcție au acțio
nat șl forțele reacționare libaneze, 
fapt care a provocat indignarea pu
ternică a poporului, exprimată prin 
demonstrații de masă — pe care re- 
acțiunea le-a întîmpinat cu foc și sa
bie. Participarea reacțiunii libaneze 
la încercările de înfăptuire a planu
rilor americane în sfera înterarabă 
a stîrnit mînia poporului. Focurile 
trase împotriva demonstranților la 23 
și 24 aprilie a.c. nu au intimidat 
însă mișcarea populară, cum ar fi 
dorit reacțiunea, ci au dus la o acută 
criză politică în țară. Noi luptăm tot
odată împotriva politicii duse de ma
rea burghezie libaneză care aruncă 
povara consecințelor crizei economi
ce pe umerii maselor muncitoare. 
Vorbitorul s-a pronunțat pentru re
zolvarea situației din Orientul Mijlo
ciu conform rezoluției Consiliului de 
Securitate al O.N.U.

în lupta noastră — a spus In în
cheiere vorbitorul — ne lovim aț 
curente oportuniste de dreapta și de 
stînga. Dacă curentele de dreapta, 
care ne îndeamnă la încetarea luptei 
de clasă au fost demascate, pericolul 
tendințelor de stînga, mai ales în 
problema națională, rămîne încă se
rios. Astfel de curente îndeamnă 
la lupta armată ca singură formă de 
rezolvare a problemei palestinene, 
chiar dacă aceasta ar duce la căderea 
regimurilor progresiste. Ele obiec
tează împotriva rezoluției Consiliului 
de Securitate sub pretextul că aceasta 
nu rezolvă problema în mod radical. 
Apreciind obiectiv rezultatele acestor 
îndemnuri, se poate spune că ele lo
vesc în mișcarea de eliberare națio
nală arabă, indiferent dacă sînt dic
tate de intenții bune sau rele.

Pornind de la analiza situației ge
nerale în lume și a condițiilor luptei 
noastre, acordăm o mare importanță 
unității de acțiune a tuturor detașa
mentelor mișcării revoluționare mon
diale — și, în primul rînd, unității 
mișcării comuniste.

Vorbitorul a arătat că partidul său 
sprijină documentul principal al 
consfătuirii ca și celelalte documente 
prezentate de către comisia pregăti
toare.

samavolniciei și exploatării. Munci
torii haitieni folosesc diferite forme 
de luptă împotriva mizeriei, crînce- 
nei exploatări capitaliste și a terorii.

în această atmosferă de violențe, 
de continuă samavolnicie și exploa
tare, Partidul unit al comuniștilor 
haitieni se dovedește singura forță 
capabilă să ridice poporul și să orga
nizeze rezistenta lui. El a fost acela 
care a risipit iluziile în ceea ce pri
vește imperialismul american, de- 
mascîndu-1 ca dușman neîmpăcat al 
tuturor năzuințelor poporului. Impe
rialismul american sprijină asasina
tele fățișe, în masă, comise de Du
valier și se pregătește să încalce în 
mod deschis suveranitatea statului 
haitian în cazul în care dictatura 
inumană din țară va fi pe punctul de 
a fi dărîmată.

Partidul unit al comuniștilor haiti
eni a chemat masele la rezistenta ar
mată împotriva violenței antipopulare 
și teroriste a lui Duvalier. în nordul 
țării, de multe săptămîni, muncitori, 
țărani, patrioți, sub conducerea ca
drelor de partid, au luat armele în 
mîini, în vederea dărîmării regimului 
terorist. în numeroase orașe ale țării, 
în special la Port-au-Prince, grupe de 
patrioți înarmați dau lovituri apara
tului represiv. Această luptă crîncenă 
demonstrează prin amploarea și prin 
consecințele sale hotărîrea fermă a 
poporului haitian de a se debarasa de 
dictatura sîngeroasă și de a instaura 
un regim democratic în țară. Lupta 
cunoaște multe episoade dureroase, 
multi tovarăși cad sub loviturile asa
sine ale siguranței lui Duvalier. La 
începutul acestei săptămîni, un bata
lion din garda prezidențială a luat cu 
asalt un sediu clandestin al partidu
lui. A căzut, după o luptă crîncenă, 
tovarășul Gerard Wadestran, membru

(Continuare în pag. a Vil-a)
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al C.C. al partidului, împreună cu 
tovarășii Jacques Jeannot și Daniel 
Sansarich, ultimul fiind unicul supra
viețuitor al unei familii de 18 persoa
ne ai cărei membri au fost masacrați 
de siguranța lui Duvalier în 1965.

Alarmați de creșterea rezistentei 
poporului haitian. militarists ame
ricani și-au făcut apariția în 
tară, servind drept consilieri în for
țele armate ale guvernului lui Du
valier. Aceasta denunță cu claritate 
intervenția americană în apărarea 
uneia dintre dictaturile cele mai 
repudiate de întreaga omenire pro
gresistă și. în primul rînd. de către 
poporul haitian.

Partidul unit al comuniștilor hai- 
tieni și poporul muncitor din Haiti 
sînt convinși că vor obține victoria 
asupra regimului reacționar, anti
patriotic al lui Duvalier si a agre
sorilor yankei. Ei sînt. de asemenea, 
încrezători în solidaritatea interna
țională a comuniștilor si a prole
tariatului mondial, unica garanție a 
triumfului revoluționar al tuturor 
popoarelor împotriva imperialismu
lui.

Referindu-se la consfătuirea par
tidelor comuniste si muncitorești, 
vorbitorul a arătat că Partidul unit 
al comuniștilor haitieni își exprimă 
satisfacția de a fi contribuit activ 
la pregătirea acestui eveniment.

Problemele relevate de noile pro
cese sociale, de mișcarea revoluțio
nară mondială, au impus noi a- 
bordări. noi rezolvări, noi apre
cieri de ansamblu. Divergentele 
ivite între partidele comuniste fac 
necesară reafirmarea principiilor 
fundamentale pe care se bazează 
unitatea mișcării cdmuniste interna
ționale și angaiarea în lupta comună 
împotriva imperialismului.

Vorbitorul- s-a referit apoi la tac- 
ticile imperialismului, care folosește 
practica războaielor locale, susține 
activ guvernele dictatoriale si or
ganizează lovituri de stat militare 
în țările recent eliberate. El în- 
cer-că să asmuță popoarele unele 
contra, altora si menține focare de 
tensiune internațională în nume
roase regiuni ale lumii.

Popoarele din continentul latino- 
american trăiesc sub amenințarea 
permanentă a militarismului yankeu. 
Mai mult decît oricînd, solidaritatea 
de luptă a comuniștilor reprezintă

prim-secretar al C.C. al P.C. din Iordania

Delegația noastră — a spus vorbi
torul — a venit la această consfă
tuire ferm convinsă că mișcarea 
noastră își va consolida unitatea. Se 
știe că ceea ce ne unește este in
comparabil mai important decît une
le divergențe.

înarmată cu învățătura marxist- 
'eninistă, mișcarea noastră, ale cărei 
detașamente și-au întemeiat relațiile 
reciproce pe principiile internaționa
lismului proletar și care este unită 
prin unitatea țelurilor, este capabilă 
să lichideze divergențele și greută
țile și, întărindu-și unitatea, să con
tinue înaintarea sa victorioasă.

Nu este prima dată cînd în mișca
rea comunistă internațională apar di
vergențe și greutăți. Mișcarea noas
tră a întîmpinat în întreaga sa exis
tență numeroase divergențe și greu
tăți. dar totdeauna ea le-a lichidat 
și a înfrînt diverse abateri și curente 
străine acestei mișcări. La fel se va 
întîmpla și în condițiile actuale, cu 
atît mai mult cu cît, în prezent, ea 
a devenit și mai bogată în experien
ță, mai matură și mai puternică. 
Sîntem ferm convinși că mișcarea 
noastră va ști să rezolve pe calea 
unității de acțiune problemele ce nu 
au fost rezolvate pînă acum, sau 
problemele care pot apărea în timpul 
luptei.

în legătură cu documentul princi
pal supus dezbaterilor consfătuirii, 
vorbitorul a apreciat analiza situației 
internaționale, care confirmă că con
traatacurile imperialismului nu sînt 
în stare să modifice raportul de for
te în favoarea lui.

Deși imperialismul mondial, și mai 
cu seamă imperialismul american, mai 
este în stare să desfășoare contra
atacuri și să obțină unele succese 
temporare, el nu va reuși însă nici
odată să întoarcă înapoi roata dez
voltării lumii contemporane, să îm
piedice prăbușirea capitalismului și 
victoria socialismului pe scară mon
dială.

Agresivitatea imperialismului nu 
oglindește o schimbare a raportului 
de foițe în favoarea acestuia, ci creș
terea slăbiciunii și ascuțirea contra
dicțiilor și crizelor lui interne.

Falimentul intervenției americane 
in Vietnam, eșecul războiului împo
triva țărilor arabe, precum și inca
pacitatea imperialismului de a dez- 
Iănțui un nou război mondial — a 
spus F. Nassar — toate acestea con
stituie o dovadă a justei concluzii cu 
privire la preponderența pe arena 
mondială a forțelor păcii, eliberării 
naționale, democrației si socialis
mului.

Toate acestea însă, după cum se 
arată în proiectul documentului prin
cipal, nu înseamnă că imperialismul 
a încetat de a mai fi o sursă de 
primejdie permanentă care amenință 
pacea și progresul. De aceea, este ne
cesar să se întărească unitatea țări
lor socialiste, unitatea mișcării co
muniste internaționale, unitatea de 
acțiune a tuturor popoarelor care 
luptă împotriva imperialismului, este 
necesar să fie folosite la maximum 
toate posibilitățile noi și să se des
fășoare o largă ofensivă împotriva 
imperialismului, împotriva forțelor 
reacțiunii și ale războiului.

una din sarcinile revoluționare de la 
care nici unul din detașamentele 
noastre nu se poate sustrage.

Partidul nostru crede, în ceea ce-1 
privește, că nu trebuie precupețit 
nimic atunci cînd este vorba de a 
acționa pentru întărirea mișcării 
noastre, pentru a asigura coeziunea 
ei în lupta pentru apărarea păcii, 
pentru apărarea pozițiilor cucerite de 
socialism în lume și pentru a asigu
ra o cooperare eficace, indispensabile 
in obținerea de noi victorii contra o- 
presiunii sociale și naționale a impe
rialismului. Ținerea acestei conferin
țe exprimă voința noastră fierbinte 
de a depăși divergențele care persis
tă între noi, secundare în raport cu 
necesitatea urgentă de a se realiza 
o nouă coeziune a luptei proletaria
tului internațional.

Tovarășul J. Dorcille a subliniat că 
este semnificativă alegerea problemei 
„Sarcinile actuale ale luptei antiim
perialiste" ca temă a consfătuirii, a 
spus că proiectul documentului re
flectă imperativele momentului și 
constituie o armă de luptă a prole
tariatului mondial, că el apreciază o- 
biectiv principiile esențiale ale ra
porturilor dintre partidele comuniste, 
care constituie baza unității și forței 
invincibile a mișcării comuniste in
ternaționale.

Partidul nostru — a continuat vor
bitorul — apreciază că documentul 
reprezintă un mare pas înainte către 
consolidarea pozițiilor noastre, către 
dezvoltarea internaționalismului pro
letar, care face din ansamblul parti
delor comuniste coloana vertebrală 
a mișcării revoluționare mondiale. In 
acest sens, noi ne pronunțăm pentru 
adoptarea acestui document de către 
consfătuirea internațională, partidul 
nostru se pronunță. în același timp, 
pentru adoptarea documentului pri
vind 'sărbătorirea centenarului mare
lui Lenin Partidul nostru susține, cu 

(I aceeași tărie, apelul pentru pace și 
documentul asupra Vietnamului.

In încheiere, vorbitorul a arătat că 
pentru comuniștii și poporul munci
tor din Haiti, angajați într-o luptă 
fără cruțare împotriva dictaturii im
perialismului, este o mare bucurie de 
a constata progresele mișcării comu
niste în marea sa luptă pentru cauza 
socialismului sub stindardul mar- 
xism-leninismului și al internaționa
lismului proletar Ca toți comuniștii 
lumii, cei din Haiti așteaptă cu in
teres rezultatele acestei consfătuiri și 
își exprimă hotărîrea de a-și aduce 
contribuția la sarcina comună.

Pe calea luptei eroice și datorită 
sprijinului din partea Uniunii Sovie
tice și a altor țări socialiste, po
poarele arabe au putut să înlăture 
regimul colonial de pe o mare parte 
a teritoriilor lor. Ele continuă lupta 
pentru făurirea unei vieți noi. Unele 
țări arabe merg în prezent pe calea 
progresului social. Imperialismul însă 
face încercări disperate pentru a bara 
calea mișcării de eliberare națională 
și de progres social a popoarelor 
arabe.

In prezent, popoarele arabe con
tinuă lupta pentru lichidarea con
secințelor războiului din 1967 și eli
berarea teritoriilor ocupate ale ță
rilor lor, pentru drepturile popu
lației arabe din Palestina, încălcate 
de Israel, începînd din anul 1948. Și 
în această privință ele obțin ajutor și 
sprijin multilateral din partea Uniu
nii Sovietice și altor țări socialiste 
care le ajută să acționeze în direc
ția căutării reglementării pașnice a 
crizei Orientului Apropiat, în con
formitate cu hotărîrea Consiliului de 
Securitate, adoptată în noiembrie 
1967

Referindu-se la convorbirile cva- 
dripartite, pentru găsirea unei solu
ții a crizei din Orientul Mijlociu, 
vorbitorul a afirmat că acestea co
respund intereselor popoarelor arabe 
și ale mișcării lor pentru eliberare 
națională și socială, inclusiv interese
lor poporului arab din Palestina și 
ale luptei acestuia pentru restabili
rea drepturilor lui, în conformitate 
cu hqtărîrea O.N U.

Israelul continuă escaladarea pro
vocărilor și a acțiunilor militare îm
potriva țărilor arabe, mai ales îm
potriva R.A.U. și Iordaniei, continuă 
să sfideze deschis hotărîrea Consi
liului de Securitate și opinia publică 
mondială.

Israelul promovează politica de 
expansiune și anexiuni, stabilită din 
timp, creează chibuțuri pe terito
riile arabe ocupate, recurgînd la 
cele mai diverse mijloace pentru a 
alunga de acolo un număr cît mai 
mare de locuitori. Aceste acțiuni pe
riclitează pacea în întreaga lume.

Propaganda imperialistă și sionistă 
încearcă să prezinte conflictul izbuc
nit în regiunea noastră, a spus 
F. Nassar, ca o ciocnire între arabi 
și evrei. Aceasta este o afirmație 
falsă, deoarece conflictul din regiu
nea noastră este în realitate un con
flict între popoarele arabe și miș
carea lor pentru eliberarea națională 
și socială pe de o parte, și blocul 
imperialist pe de altă parte

Vorbitorul a subliniat. în conti
nuare, că rezistența locuitorilor de pe 
teritoriile ocupate și lupta popoarelor 
arabe împotriva agresiunii și ocupa
ției israeliene este întru totul legi
timă.

P. C. din Iordania va continua 
lupta, împreună cu poporul iordanian 
și toate popoarele arabe, pentru re- 
dobîndirea drepturilor uzurpate ale 
poporului palestinian.

F. Nassar a adresat un apel la spri
jinirea și solidaritatea în continuare 
față de popoarele arabe în lupta lor 
pentru rezolvarea situației din Orien
tul Apropiat.

Reprezentantul P.C. din Iordania 
și-a exprimat asentimentul fată de 
proiectul documentului principal, 
prezentat consfătuirii.

Primul secretar al C.C. al Par
tidului Comunist din Uruguay,
R. ARISMENDI s-a declarat de 
acord cu documentul principal pus în 
discuție și a subliniat că actuala con
sfătuire este chemată să dea un im
puls unității de acțiune împotriva im
perialismului. El a arătat că în prezent 
raportul de forțe pe arena mondială 
este favorabil socialismului și tuturor 
popoarelor care luptă împotriva im
perialismului și reacțiunii. Necesita
tea unității este impusă de situația 
internațională complexă, de manifes
tările agresivității imperialismului și, 
în primul rînd, ale imperialismului
S. U.A. Spre unitatea comuniștilor 
cheamă asemenea fapte ca agresiu
nea S.U.A. în Vietnam, uneltirile 
cercurilor Imperialiste față de țările 
socialiste, de popoarele din Asia și 
Africa, dominația înrobitoare a mo
nopolurilor imperialiste într-un șir 
de țări din America Latină etc. Toate 
acestea însă nu pot duce Ia o apre
ciere negativă a raportului de forte. 
In acest sens vorbitorul a relevat 
uriașa forță a sistemului socialist 
mondial, care, împreună cu mișcarea 
muncitorească internațională și cu 
mișcarea de eliberare națională, sînt 
capabile să preîntîmpine un nou 
război mondial, să zădărnicească pla
nurile agresorilor, să înfrîngă forțele 
antidemocratice, reacționare.

Vorbitorul a atacat conducerea 
P.C. Chinez. în continuarea cuvîn- 
tului său, R. Arismendi s-a ocupat de 
activitatea pe plan intern a Parti
dului Comunist din Uruguay, oprin- 
du-se asupra sarcinilor și preocupă
rilor actuale ale partidului.

GERHARD DANELIUS, Pre- 
ședintele Partidului Socialist Unit din 
Berlinul occidental, a arătat că mem
brii partidului, prietenii lui, oamenii 
muncii din acest oraș așteaptă ca 
actuala consfătuire să marcheze un 
progres substanțial în întărirea uni
tății și coeziunii mișcării comuniste 
mondiale pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului, internaționalis
mului proletar, dînd astfel un nou 
impuls luptei comune împotriva im
perialismului. El a declarat că con
ducerea P.S.U. din Berlinul occiden
tal a aprobat în principiu proiectul 
documentului principal. Delegația sa 
își exprimă acordul, de asemenea, 
cu celelalte documente elaborate de 
comisia pregătitoare. Vorbitorul s-a 
referit apoi la sarcinile și problemele 
specifice ale luptei antiimperialiste 
aflate în fața P.S.U. din Berlinul 
occidental. El a vorbit pe larg des
pre unele aspecte ale politicii gu
vernului R.F. a Germaniei, respin- 
gînd pretenția acestuia de a se erija 
drept singur reprezentant al tuturor 
germanilor. De asemenea, a combă
tut tendința cercurilor imperialiste 
vest-germane de a dobîndi arma 
nucleară, nerecunoașterea frontierei 
de pe Oder-Neisse, refuzul de a re
cunoaște fără condiții nevalabilita- 
tea acordului de la Munchen.

Șeful delegației P.S.U. din Berlinul 
occidental a declarat că principiile 
luptei pentru coexistența pașnică a >■ 
statelor cu orînduiri sociale diferite, 
expuse în proiectul documentului 
principal, au o deosebită importanță. 
Capitaliștii, fabricanții de armament, 
stăpînii concernelor nu trebuie să 
aibă posibilitatea de a împinge din 
nou popoarele Europei pe cîmpul de 
luptă — a relevat el — arătînd că 
este necesar ca prin lupta comună a 
tuturor forțelor antiimperialiste să 
fie respinse provocările și planurile 
războinice ale imperialismului.

Referindu-se Ia dezvoltarea mișcă
rii pentru pace, democrație și pro
gres social din Berlinul occidental, 
Gerhard Danelius a arătat că ea cu
prinde muncitori industriali, intelec
tuali. comuniști și social-democrati, 
credincioși, sindicaliști, studenti și 
cadre didactice, elevi din școlile pro
fesionale și de cultură generală. 
Situația din Berlinul occidental se 
caracterizează prin faptul că la a- 
ceastă mișcare aderă continuu în 
număr mare alți oameni, în primul 
rînd tineri muncitori si studenti. 
Relevînd creșterea influenței P.S.U. 
din Berlinul occidental, vorbitorul a 
arătat că noile fenomene care apar 
în viata orașului sporesc răspunderea 
partidului. El a vorbit despre activi
zarea mișcării studențești și a inte
lectualității tehnico-științifice. subli
niind necesitatea întăririi legăturilor 
partidului cu aceste pături sociale.

G. Danelius a făcut referiri critice 
la adresa conducerii P.C. Chinez.

în încheiere, vorbitorul a spus că 
garanția progresului continuu al 
mișcării mondiale pentru pace, de
mocrație și socialism, o constituie. în 
condițiile luptei generale antiimpe
rialiste. coeziunea strînsă a tuturor 
partidelor comuniste și muncitorești.

L. BUHALI, membru al Con
ducerii Centrale a Fartidului Avan
garda Socialistă din Algeria, subli
niind importanța consfătuirii, a arătat 
că confruntarea frățească a punctelor 
de vedere, analiza aprofundată a si
tuației din lume și definirea unor 
sarcini comune în lupta antiimpe- 
rialistă pot contribui la un nou avînt 
și la o mai mare eficacitate a luptei 
întregii mișcări comuniste și mun
citorești și a altor forțe antiimpe
rialiste pentru pace, eliberare na
țională, democrație și socialism El 
a subliniat necesitatea solidarității 
crescînde a comuniștilor și a tuturor 
oamenilor progresiști din lume cu e- 
roicul popor vietnamez, care luptă 
împotriva agresiunii americane. Du
pă ce a expus punctul de vedere al 
partidului său, în legătură cu situația 
din Orientul Mijlociu, vorbitorul a 
prezentat o serie de aspecte ale lup
tei antiimperialiste a poporului al- 
gerian. Vorbitorul a exprimat con
vingerea partidului său că forțele 
revoluționare din Algeria își vor găsi 
în cele din urmă calea spre coeziune, 
pentru a putea rezista cu succes ma
nevrelor imperialismului și reac- 
tiunii.

LUIS CORVALAN, secretar 
general al C.C. al P.C. din Chile, s-a 
declarat de acord cu proiectele docu
mentelor prezentate spre examinare 
și a subliniat că, după părerea sa, 
divergențele care există în legătură 
cu unele probleme au fost expuse în 
cadrul discuțiilor într-un spirit to
vărășesc.

El s-a referit pe larg la acțiunile 
imperialismului S.U.A. în Vietnam, la 
represiunile antimuncitorești împo
triva clasei muncitoare din Ame
rica Latină șl din alte continente, la 
propaganda imperialistă, care urmă
rește discreditarea mișcării munci
torești.

Luis Corvalan a adus în continuare 
critici la adresa conducerii P. C. 
Chinez.

După ce a relevat rolul Uniunii 
Sovietice în, lupta antiimperialistă. 
vorbitorul a declarat că partidele co
muniste sînt independente și egale 

în' drepturi, printre ele nu există și 
nu pot fi partide dominante și partide 
subordonate, la fel cum nu pot exista 
unul sau mai multe centre condu
cătoare ale mișcării revoluționare 
mondiale. Fiecare partid elaborează 
propria sa linie politică.

în continuare, vorbitorul a subli
niat caracterul național și, in 
același timp, internaționalist al P.C. 
din Chile, relevînd că patriotis
mul și internaționalismul se comple
tează reciproc și comuniștii nu pot 
să le opună unul celuilalt, sau să 
caute existenta vreunor contradicții 
între ele. Lupta fiecărui popor se 
contopește cu lupta tuturor popoare
lor împotriva imperialismului.

Vorbind despre participarea pătu
rilor mijlocii de la orașe șl sate, a 
tineretului, intelectualității, a ma
selor largi de catolici și chiar a unei 
părți a clerului la lupta împotriva 
nedreptăților șî crimelor proprii ca
pitalismului, L. Corvalan a subliniat 
că P.C. din Chile apreciază în mod 
pozitiv aceste fenomene și este gata 
să colaboreze cu forțe sociale pro
gresiste, fără însă a face concesii 
ideologice. El a arătat că comuniștii 
reprezintă forța principală a mișcării 
muncitorești, a mișcării tineretului 
muncitor și studențești, că influenta 
lor se întărește și la sate. Rezulta
tele ultimelor alegeri din Chile sînt 
o confirmare a acestei situații. Prin
cipala orientare a politicii P.C. din 
Chile, a arătat vorbitorul, constă în 
a uni toate forțele democratice și 
antiimperialiste pentru a crea un 
guvern popular care să poată înfăp
tui transformările revoluționare ce 
se pun în momentul de față și al 
căror tel final este socialismul.

El a subliniat apoi că întreaga is
torie a continentului latino-american 
demonstrează că unitatea de acțiune 
împotriva imperialismului constituie 
un inmerativ al vremurilor noastre. 
P.C. din Chile — a precizat vorbito
rul — va năzui spre schimburi de 
experiență, spre acțiuni comune cu 
toate partidele prezente la consfă
tuire și, în măsura posibilului, și cu 
cele care nu participă la ea.

s. a. wicoemasinghe, 
președintele C.C. al P.C. din Ceylon, 
a subliniat la începutul cuvîntării 
sale că unirea tuturor forțelor anti
imperialiste și a avangărzii lor — 
mișcarea comunistă internațională — 
a devenit o sarcină principală și 
urgentă a luptei mondiale împotriva 
imperialismului în etapa actuală. El 
s-a declarat de acord cu documen
tele prezentate spre examinare 
consfătuirii. Vorbitorul a declarat 
că nu este de acord cu acele dele
gații care propun să se aducă modi
ficări în structura proiectului, docu
mentului principal. De asemenea, el 
s-a pronunțat pentru o analiză știin
țifică a dezvoltării contemporane și 
a tendințelor sale care să ajute lup
tătorilor împotriva imperialismului.

Reprezentantul P.C. din Ceylon a 
criticat politica P.C. Chinez și a con
ducătorilor săi. Rel’erindu-se la rela
țiile dintre partidele frățești, el a 
spus că partidul său a considerat 
întotdeauna că-ceea' ce -unește miș
carea comunistă internațională este 
mult mai important decît orice fel 
de divergente vremelnice care se pot 
ivi în diferite probleme. în actuala 
etapă este important să se pună ac
centul pe elementele esențiale, care 
stau la baza unității mișcării comu
niste. iar problemele nerezolvate să 
fie lăsate deoparte pentru a fi stu
diate în continuare si rezolvate.

Conducătorul delegației P.C. din 
Norvegia, LARSEN,prc5cdintcle 
partidului, și-a exprimat speranța că 
actuala consfătuire va contribui Ia 
refacerea unității între toate parti
dele comuniste, la intensificarea 
luptei împotriva imperialismului. A- 
rătînd că pentru țara sa ieșirea din 
N.A.T.O. constituie o problemă de 
importantă vitală, vorbitorul a subli
niat că sarcina cea mai importantă 
a partidului comunist și a celorlalte 
forte progresiste din Norvegia este 
aceea de a cuceri de partea lor ma
joritatea poporului, în vederea par
ticipării active la. realizarea acestui 
obiectiv. Aceasta va face să spo
rească posibilitățile poporului norve
gian de a determina în mod de sine 
stătător căile dezvoltării sale. For
țele antiimperialiste din Norvegia, a 
spus el, se găsesc într-un proces de 
creștere. In același timp, în dezvol
tarea sa, mișcarea progresistă a în
tîmpinat greutăți care, în parte, au 
fost urmarea unor fenomene ^nega
tive legate de sciziunea din mișcarea 
comunistă mondială.

Toate partidele comuniste, a rele
vat vorbitorul, trebuie să considere 
că este datoria lor de a contribui la 
lichidarea consecințelor dăunătoare 
ale acestei situații. Nu vom putea 
pune în lumină toate posibilitățile 
mișcării comuniste mondiale. dacă 
între principiile noastre și aplicarea 
lor în practică nu va exista o con
cordantă deplină. Divergentele limi
tează posibilitățile popoarelor de a da 
riposta cuvenită atentatelor imperia
lismului și reacțiunii la adresa păcii, 
libertății naționale și democrației. 
P.C. din Norvegia consideră drept o 
datorie de seamă, deosebit de im
portantă, a partidelor frățești, mari 
si mici, de a contribui la restabilirea 
respectului față de normele colabo
rării si contactelor dintre partidele 
comuniste

Unitatea dintre partidele noastre, a 
subliniat în continuare vorbitorul, 
poate fi întărită pe calea acțiunilor 
comune, chiar în condițiile cînd nu 
toate problemele divergente pot fi 
rezolvate. El a exprimat părerea că 
relațiile dintre partide nu vor putea 
deveni cu adevărat satisfăcătoare, 
dacă nu se vor discuta multilateral 
și temeinic aceste probleme. în le
gătură cu aceasta, el a reamintit 
propunerea P.C. din Norvegia de a 
se crea o comisie a reprezentanților 
diferitelor partide pentru a studia 
problemele teoretice, ideologice și 
politice. în care există deosebiri de 
păreri. El a subliniat în mod deosebit 
faptul că problemele actuale ale miș
cării comuniste pot fi rezolvate cu 
condiția ca polemica ascuțită dintre 
partide să înceteze, partidele să ma
nifeste respect și înțelegere reci
procă, întîlnirile internaționale să se 
desfășoare într-o atmosferă tovără
șească, de natură să contribuie la 
întărirea coeziunii rîndurilor mișcă
rii comuniste. După părerea P.C. din 
Norvegia, unitatea nu poate fi res
tabilită fără a se lua pe deplin în 
considerare deosebirile de vederi 
existente între partide, condițiile di
ferite în care ele își desfășoară acti
vitatea. ca și dreptul de necontestat 
al fiecărui partid de a-si elabora 
propria politică.

Referindu-se la proiectul docu
mentului principal, vorbitorul a a- 
rătat că. după părerea . P.C. din 
Norvegia, el nu se înscrie pe de

plin în cadrul stabilit de Intîl- 
nirea consultativă de la Budapesta 
din 1968 și, în legătură cu aceasta, 
a făcut o serie de observații si 
propuneri.

FRANZ MUHRI, președintele 
Partidului Comunist din Austria, a 
arătat că delegația P.C. din Aus
tria este de acord cu proiectul do
cumentului principal pe care îl con
sideră ca o bună bază de discuție, 
pronunțîndu-se totodată pentru o se
rie de îmbunătățiri ale acestuia, ti- 
nîndu-se seama de părerile expri
mate în cursul dezbaterii.

In continuare vorbitorul a subli
niat. progresele obținute de mișcarea 
antiimperialistă. arătînd printre al
tele că lupta eroică a poporului viet
namez și unitatea de acțiune anti
imperialistă în sprijinul acestei 
lupte au determinat imperialismul 
american să înceteze bombardamen
tele asupra R. D. Vietnam, să ac
cepte tratative cu R. D. Vietnam și 
cu Frontul National de Eliberare 
din Vietnamul de sud. P.C. din 
Austria, sprijină prdpunerile de pace 
ale acestora.

Comuniștii austrieci sprijină, de a- 
semenea, inițiativa statelor membre 
ale Tratatului de la Varșovia în 
vederea convocării unei conferințe 
a statelor în legătură cu proble
mele securității europene, Inițiativă 
care a avut ecouri poziti
ve în Austria. P.C. din Aus
tria se pronunță pentru o politică 
de neutralitate activă- a țării sale.

Franz Muhri a arătat că în R.F.G. 
acționează importante forțe antiim
perialiste, subliniind totodată că ar 
fi greșit să se subaprecieze faptul că 
imperialismul vest-german, politica 
guvernului de la Bonn, avînd spriji
nul imperialismului nord-american, 
constituie un pericol principal pen
tru pacea în Europa și pentru inde
pendența Austriei. Austria trebuie 
să contribuie la recunoașterea R.D. 
Germane de către toate statele Eu
ropei.

P.C. din Austria se pronunță, de 
asemenea, pentru o reglementare po
litică justă a conflictului din Orientul 
Mijlociu.

în lupta împotriva imperialismului 
noi ne orientăm spre unitatea de 
acțiune cu oamenii muncii socialiști 
și catolici, cu intelectualitatea, spre 
unirea tuturor forțelor democratice. 
P.C. din Austria se pronunță împo
triva Isteriei anticomuniste al cărui 
obiect îl constituie — în primul rînd 
— Uniunea Sovietică și țările socia
liste

Vorbitorul s-a referit la progresul 
și realizările obținute de socialism 
în istoria sa de 50 de ani și la in
fluența internațională a țărilor so
cialiste ca cea mai importantă forță 
a păcii, sprijin al mișcării de elibe
rare națională și făuritor al unor 
noi posibilități pentru clasa munci
toare din țările capitaliste. Dar is
toria dovedește că revoluția socialis
tă ' nu scutește în mod automat de 
greșeli, de necbncOrdanță între teo-r 
rie și practică și nu duce automat la 
dezvoltarea economiei și democrației 
socialiste. Revoluția creează baze 
pentru aceasta, dar depinde de oa
meni, de partidul revoluționar, în ce 
fel si în ce ritmuri vor fi folosite 
aceste noi posibilități. Vorbitorul a 
declarat că asemenea considerente ar 
trebui să fie incluse în document.

P.C. din Austria a declarat că. 
este solidar cu linia politică a P.C. 
din Cehoslovacia dună ianuarie 1968, 
îndreptată spre depășirea greșelilor 
și spre dezvoltarea democrației socia
liste. In cursul pregătirii consfătuirii. 
P.C. din Austria a fost de acord ca 
evenimentele din R.S. Cehoslovacă 
să nu figureze pe ordinea de zi, în- 
trucît depășirea divergențelor în a- 
ceastă problemă este imposibilă în 
prezent, iar în centrul atenției pre
zentei consfătuiri ' trebuie să stea 
problemele luptei comune împotriva 
imperialismului. Totuși, P.C. din 
Austria consideră inevitabilă discu
tarea deschisă a unor probleme con
crete ale mișcării noastre. Este ne
cesar să fie dezvoltate noi forme ale 
discuțiilor deschise, practice, tovără
șești privind divergențele, discuțiile 
bazate pe o informare autentică, 
fără o polemică ascuțită, fără eti
chetări și fără condamnări. Acest 
lucru ar crea premise pentru depă
șirea divergențelor.

Experiența arată că orice încăl
care ă normelor de relații reciproce 
poate îngreuna relațiile frățești din
tre partidele comuniste șl țările so
cialiste. în același timp, este vorba 
de principiile autonomiei, suverani
tății, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și interna
ționalismului proletar. Din recunoaș
terea acestor norme reiese că nu 
poate exista hegemonia vreunuia din
tre partide, nu poate exista vreun 
centru sau vreun model general de 
socialism. Trebuie să se țină seama 
de particularitățile naționale și de 
varietatea căilor și formelor de tre
cere la socialism, de construire a so
cialismului.

în încheiere, F. Muhri și-a expri
mat convingerea că prezenta con
sfătuire va constitui o contribuție la 
întărirea unității, la consolidarea re
lațiilor frățești între partidele co
muniste și la instaurarea unității de 
acțiune în lupta împotriva imperia
lismului.

T. JIVKOV, Prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, după ce a subli
niat că actuala Consfătuire interna
țională a partidelor comuniste și 
muncitorești este menită să slujească 
interesele, țelurile și lupta comună a 
mișcării comuniste, a declarat că de
legația P.C. Bulgar sprijină toate do
cumentele prezentate.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că în etapa actuală a evoluției re
voluționare mondiale se pune cu o 
deosebită acuitate necesitatea unirii 
eforturilor tuturor comuniștilor, ale 
tuturor forțelor antiimperialiste. Deși 
imperialismul contemporan, a spus 
el, nu mai este un factor hotărîtor 
în evoluția mondială, rămîne totuși 
un adversar periculos, constitu
ind principala piedică în calea spre 
victoria mondială a socialismului. 
Direcția dezvoltării mondiale este 
determinată astăzi nu de imperia
lism. ci de existenta și lupta comună 
a sistemului mondial socialist, a miș
cării comuniste și muncitorești din 
țările capitaliste, a mișcării de eli
berare națională. Trebuie apreciate 
așa cum se cuvine și fenomenele 
noi — creșterea spiritului revoluțio
nar în rîndurile tineretului și în 
special în rîndurile studentimii din 
țările capitaliste.

In condițiile actuale, a spus vor
bitorul. problema principală este 
unitatea mișcării comuniste mondi

ale, care preocupă în mod profund 
nu numai pe toți comuniștii, ci și pe 
toți participanții la lupta antiimpe
rialistă. Lucrul esențial de care are 
nevoie mișcarea comunistă este apli
carea consecventă și neabătută a 
principiilor internaționalismului pro
letar în practică, în fapt.

în continuare, primul secretar al 
C.C al P.C. Bulgar a criticat condu
cerea P.C. Chinez pentru poziția sa 
într-o serie de probleme ale mișcării 
comuniste.

Referindu-se la problemele actuale 
ale sistemului mondial socialist și 
la rolul acestuia, ca factor principal 
al dezvoltării cu succes a procesului 
revoluționar mondial, T. Jivkov a 
subliniat că P.C. Bulgar consideră 
că este de datoria sa să lupte și 
să-și aducă aportul la întărirea uni
tății și coeziunii sistemului mondial 
socialist. Acest efort — a menționat 
el — își găsește expresia în primul 
rînd în construcția consecventă și 
neabătută a societății socialiste în 
R.P. Bulgaria, proces în cursul că
ruia au fost obținute mari sucese 
sub conducerea partidului comunist. 
Paralel cu aceasta, a spus în con
tinuare vorbitorul, ne îndeplinim în
datoririle internaționaliste, întărind 
prietenia șl colaborarea cu toate ță
rile socialiste, cu partidele comu
niste și cu mișcările revoluționare 
din lumea întreagă. Acordăm o deo
sebită importanță unității și coeziunii 
țărilor membre ale C.A.E.R. și ale 
Tratatului de la Varșovia.

Referindu-se apoi pe larg la pro
blema caracterului puterii și demo
crației în societatea socialistă, primul 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar a 
arătat că problema cheie este cea a 
rolului conducător al partidului co
munist, forma cea mai înaltă a or
ganizației de clasă a proletariatului.

Noi nu considerăm democrația so
cialistă ca ceva anchilozat, a subli
niat el. Dezvoltarea democrației este 
o necesitate internă a societății socia
liste și un rezultat legic al însăși 
dezvoltării acesteia. Noi năzuim să 
lărgim și să adîncim democratismul 
socialist în funcție de posibilitățile 
și necesitățile etapei actuale de con
struire a societății socialiste dezvol
tate.

Anul viitor, a spus în încheiere 
T. Jivkov, se împlinesc 100 de ani 
de la nașterea unuia dintre cei mai 
măreți fii ai omenirii — V. I. Lenin. 
Comuniștii bulgari vor sărbătorii cum 
se cuvine acest jubileu prin constru
irea cu succes a societății socialiste, 
prin lupta pentru apărarea purității 
marxist-leninismului, prin lupta o- 
fensivă ți intransigentă împotriva 
ideologiei burgheze, prin activitatea 
închinată restabilirii și întăririi uni
tății ideologice și politice a mișcării 
comuniste internaționale, a unității 
de acțiune a tuturor detașamentelor 
acesteia, în lupta pentru victoria de
plină a măreței noastre cauze comu
niste.

CARLOS RAFAEL RODRI- 
GUEZ, membru al secretariatu
lui Partidului Comunist din Cuba, 
a arătat că partidul său a- 
cordă o mare importanță reali
zării sarcinilor ridicate de con
sfătuire privind unirea tuturor for
țelor antiimperialiste pentru a des
fășura o ofensivă și mai largă îm
potriva imperialismului. Totuși, mo
tivele pentru care P.O. din Cuba s-a 
abținut de la participarea la activi
tatea de pregătire a consfătuirii nu 
s-au schimbat. Acum, la îndemnul 
P.C.U.S. și al altor partide, el parti
cipă la consfătuire pentru ca absen
ța sa; interpretată denaturat de pro
paganda imperialistă, să nu poate fi 
transformată într-o armă a dușma
nilor unității mondiale a comuniș
tilor.

Exprimînd acordul P.C. din Cuba 
în problemele centrale ridicate în 
documentul principal, vorbitorul a 
arătat că P.C. din Cuba consideră 
necesară o analiză mai completă, care 
să explice slăbiciunile încă existente 
în mișcarea comunistă și muncito
rească, precum și cauzele care îm
piedică încă sistemul socialist să-și 
exercite pe deplin rolul său

P.C. din Cuba consideră că apre
cierea din document cu privire la 
activitatea partidelor comuniste din 
America Latină în sensul conducerii 
de către ele a luptei antiimperialiste 
și democratice... și a luptei pentru 
transformări revoluționare, nu cores
punde întrutotul adevăratului rol al 
unor partide comuniste din America 
Latină.

Tovarășul Carlos Rodriguez a a- 
ratat că P.C. din Cuba consideră ne
cesar să se sublinieze mai pronunțat 
locul reformismului burghez în stra
tegia imperialismului, mai ales în 
America Latină. P.C. din Cuba este 
de acord că lupta pentru pace, îm
potriva agresiunii imperialiste, este 
foarte importantă. El este solidar cu 
Vietnamul și aprobă cele 10 puncte 
ale Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. El acceptă 
forma în care se pune problema 
coexistenței pașnice în sensul ca a- 
ceasta nu numai că nu exclude, ci 
dimpotrivă, presupune lupta, inclusiv 
cea armată, pentru eliberare națio
nală.

Vorbitorul a declarat că după pă
rerea P.C. din Cuba, principala acti
vitate a forțelor' antiimperialiste tre
buie să fie zdrobirea imperialismului, 
sarcină istorică mai generală, mai 
profundă decît apărarea păcii. El 
a arătat că acestea sînt principalele 
idei pe care P.C. din Cuba dorește să 
transmită în calitate de observator.

în încheiere, reprezentantul P.C. 
din Cuba s-a referit la declara
țiile conținute în document si ex
primate de o serie de vorbitori. în 
apărarea Cubei. El a vorbit de pe
ricolul permanent care amer.intă 
Cuba si care va creste în urma pră
bușirii politicii reformiste a S.U.A. 
în America Latină. Un exemplu îl 
constituie eșecul ..Alianței pentru 
progres" și al călătoriei lui Rocke
feller. precum si evenimentele din 
Peru. Moartea lui Che Guevara, a 
spus el. nu înseamnă sfîrsitul. ci a- 
junul unor mărețe bătălii.

Reprezentantul P.C. din Cuba a 
subliniat ca revoluția cubană se bu
cură de sprijinul U.R.S.S., al lagă
rului socialist și al mișcării, revolu
ționare. Subliniind că această consfă
tuire se desfășoară în patria marelui 
Lenin, în ajunul gloriosului său cen
tenar, el dorește să folosească pri
lejul pentru a sublinia însemnătatea 
ajutorului acordat de Uniunea So
vietică revoluției cubane în domeniul 
politic, economic și militar, așa cum 
a arătat Fidel Castro în cuvîntarea 
sa consacrată deceniului revoluției 
cubane.

ȘEFUL DELEGAȚIEI PAR
TIDULUI COMUNIST DIN PA
KISTANUL DE EST a vorbit 
despre cruntele represiuni la care 
sînt supuși în țara sa comuniștii și 
democrații. EI a arătat că în ultimii 
21 de ani au murit în închisori circa 
100 de comuniști. în țară există, de 
asemenea, numeroși comuniști care 
au stat închiși timp de 18 ani fără 
să fie judecați și anchetați, iar mulți 
alții au fost nevoiți să treacă în ile
galitate. Vorbitorul a arătat că pu
terile imperialiste, în special S.U.A., 
fac totul pentru a împiedica întoar
cerea ordinei democratice în Pa
kistan.

Muncitorii, studenții noștri, a spus 
în continuare vorbitorul, luptă eroic 
pentru democrație parlamentară și 
autonomie națională. El și-a expri
mat speranța că nu este departe 
timpul cînd vor fi cucerite drepturi 
democratice pentru popor.

AZIZ MUHAMMED, ^“-se
cretar al C.C. al Partidului Comunist 
din Irak, s-a ocupat de problemele 
actuale ale mișcării comuniste și 
muncitorești, de necesitatea unirii e- 
forturilor ei în lupta împotriva im
perialismului, pe baza principiilor 
internaționalismului socialist. El a 
criticat poziția conducătorilor P.C. 
Chinez.

A. Muhammed a declarat că parti
dul său aprobă proiectul documentu
lui principal și proiectele celorlalte 
documente supuse dezbaterii consfă
tuirii. El a declarat că mișcarea 
arabă de eliberare este astăzi, ca și 
înainte, unul din bastioanele cele mai 
importante în încleștarea cu imperia
lismul mondial, iar lupta popoarelor 
arabe este o parte organică a frontu
lui antiimperialist mondial. In același 
timp, lupta popoarelor arabe, care se 
bucură de sprijinul lagărului socialist 
și al întregii mișcări comuniste și 
progresiste din întreaga lume, con
tribuie la rîndul ei la lupta dusă de 
forțele socialismului mondial. ale 
clasei muncitoare din lumea capita
listă, mișcărilor de eliberare națio
nală din Asia. Africa și America 
Latină.

După ce s-a referit la conflictul 
din Orientul Apropiat, vorbitorul a 
prezentat situația politică actuală din 
Irak. El a spus că noul guvern, venit 
la putere în iulie 1968, a întreprins 
cîțiva pași pe calea îndrep
tării urmărilor nefaste ale tre
cutului.

Vorbitorul a subliniat în mod deo
sebit necesitatea creării unui front 
național, formarea pe baza acestui 
front a unui guvern de coaliție.

In încheierea cuvîntului său, A. 
Muhammed a reafirmat sprijinul P.C. 
din Irak pentru întărirea unității 
mișcării comuniste pe baza princi
piilor marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar.

JANOS KADAR, prim-secretar 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, a arătat că sarcina consfă
tuirii este de a elabora o platformă 
de principiu și un program de acțiune 
care să corespundă cerințelor luptei 
împotriva imperialismului și să obțină 
un sprijin eficient din partea tuturor 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperialiste. 
Considerăm — a spus vorbitorul — 
că corespunde în întregime realității 
teza potrivit căreia situația inter
națională se caracterizează prin creș
terea forței și influenței țărilor so
cialiste, partidelor comuniste și mun
citorești, prin intensificarea luptei 
popoarelor pentru libertate și pace. 
Este neîndoios însă și faptul că în 
legătură cu creșterea agresivității 
imperialismului, situația s-a înăsprit. 
Aceasta cere să fie sporite efortu
rile îndreptate spre a zădărnici 
uneltirile imperialiștilor care ame
nință cauza păcii. își păstrează vala
bilitatea și o altă concluzie impor
tantă, confirmată de istorie, anume 
că, unite, forțele progresului sînt ca
pabile să frîneze pe imperialiști, să 
apere cuceririle oamenilor muncii, 
ale popoarelor, să preîntâmpine de
clanșarea unui nou război mondial, 
să asigure triumful cauzei progresu
lui. Principala forță a luptei anti
imperialiste este sistemul socialist 
mondial, care cuprinde 14 țări — cea 
mai mare cucerire a mișcării mun
citorești internaționale.

în continuare, vorbitorul a subliniat 
că în prezent principala forță a impe
rialismului internațional este impe
rialismul american, a cărui politică 
se manifestă ce) mai deschis și mai 
barbar în războiul agresiv dus îm
potriva poporului vietnamez. Lupta 
eroică și plină de abnegație a po
porului vietnamez pentru libertatea 
sa națională, pentru dreptul său la 
autodeterminare obține succese, avînd 
sprijinul tuturor forțelor progresiste, 
al tuturor oamenilor cinstiți de pe 
globul pămîntesc.

Arătînd că situația critică din O- 
rientul Apropiat, care implică peri
colul unor noi explozii, provoacă în
grijorarea legitimă a oamenilor pro
gresiști și a partizanilor păcii din 
lume, vorbitorul a declarat că 
P M S.U se pronunță pentru regle
mentarea politică a conflictului din 
această regiune, în conformitate cu 
rezoluția Consiliului de Securitate al 
O N.U. din 1967

Ocupîndu-se de problemele euro
pene, vorbitorul a arătat că pacea 
continentului nostru este amenința
tă, în primul rînd, de imperialismul 
american și de aliatul său nr. 1 în 
Europa — revanșismul și militarismul 
vest-german, care pînă în prezent nu 
a tecunoscut granițele postbelice din 
Europa și faptul existenței a două 
state germane. La ultima Consfătuire 
de la Budapesta a Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor membre ale 
Tratatului de la Varșovia a fost în
treprinsă o inițiativă constructivă de 
asigurare a păcii în Europa și de în
tărire a securității colective a po
poarelor continentului. Ecoul favora
bil la această inițiativă este o mărtu
rie a justeței și oportunității acestui 
pas. Asigurarea păcii și întărirea 
securității cer o contribuție corespun
zătoare din partea guvernelor tutu
ror țărilor continentului și un sprijin 
activ drn partea maselor populare.

Vorbitorul s-a referit, în continua
re. la evenimentele și situația din 
Cehoslovacia, afirmînd, printre altele, 
că partidul și guvernul' din Ungaria 
s-au condus în acțiunile lor numai 
după principiile internaționalismului. 
Apoi el a formulat critici la adresa 
conducătorilor P.C. Chinez.

In încheiere, relevînd marele inte
res care se manifestă în lumea în
treagă față de Consfătuirea partide
lor comuniste și muncitorești, Jănos 
Kâdăr a exprimat urarea ca această 
consfătuire să justifice speranțele co
muniștilor și oamenilor progresiști da 
pretutindeni.
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CONSFĂTUIRI ALE UNOR
GRUPE DE LUCRU C.A.E.R.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
11 iunie, Consfătuirea internațio
nală a partidelor comuniste și 
muncitorești și-a continuat lucră
rile.

La ședința de dimineață, prezi
dată de Gustav Husak, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, a continuat discutarea

problemelor aflate pe ordinea de 
zi. La dezbateri au luat cuvîntul 
William Kashtan, secretar general 
al P.C. din Canada, Santiago Car
rillo, secretar general al P.C. din 
Spania, Luis Carlos Prestes, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Brazilia, Enrico Berlinguer, vice- 
secretar general al P.C. Italian.

La ședința de seară, prezidată 
de Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, au luat cu
vîntul : Alvaro Cunhal, secretar 
general al C.C. al P.C. din Portu
galia, Gustav Husak, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, Jorge Del Prado, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Peru.

In preajma celui de-a! doilea tur de scrutin

Campania electorală din Franța 

își accelerează ritmul
PARIS 11 (Agerpres). — Campania 

electorală din Franța se desfășoară 
într-un ritm tot mai alert. Cuvîntările 
și interviurile celor doi candidați au 
căpătat o virulență deosebită. în spe
cial Alain Poher, care desfășoară o 
campanie mult mai activă decît înain
tea primului tur de scrutin, a lansat a- 
tacuri severe la adresa candidatului

Regele Iordaniei 
a primit pe 

ambasadorul României
AMMAN 11 (Agerpres). — Regele 

Iordaniei, Hussein Ibn Talal, l-a 
primit la Amman pe ambasadorul 
Republicii Socialiste România, Ia- 
cob Ionașcu, în legătură cu pleca
rea sa definitivă din Iordania. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
cordială.

Ambasadorul român a fost pri
mit, de asemenea, de către primul 
ministru al Iordaniei, Abdel Mo- 
neim RlfaL

Premierul Trudeau 
reafirmă hotărîrea Canadei 
de a normaliza relațiile 

cu R. P. Chineză
OTTAWA 11 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Canadei, Pierre 
Elliott Trudeau, a reafirmat marți, 
răspunzînd unor interpelări în Ca
mera Comunelor, hotărîrea țării 
sale de a normaliza relațiile di
plomatice cu Republica Populară 
Chineză. El a precizat că majo
ritatea canadienilor sprijină a- 
ceastă politică a guvernului care 
se întemeiază pe realitățile vieții 
internaționale actuale.

După cum s-a mai anunțat, gu
vernul canadian a hotărît să re
cunoască guvernul Republicii 
Populare Chineze ca unic repre
zentant al poporului chinez, pro- 
punînd în acest scop inițierea unor 
contacte diplomatice . între amba
sadorii celor două țări la Stock
holm.

majorității guvernului, Georges Pom
pidou.

Pompidou a făcut o declara
ție la posturile de televiziune, în 
care a făcut precizări asupra politi
cii externe pe care intenționează să 
o urmeze dacă va fi ales președin
te. Pronunțîndu-se pentru îmbunătă
țirea relațiilor Est—Vest, el a sub
liniat necesitatea unei apropieri și 
dezvoltări a cooperării dintre Fran
ța și U.R.S.S. „Este în interesul Fran
ței, a declarat Georges Pompidou, 
să evite ca politica de blocuri să 
ducă la un conflict între Est și 
Vest, conflict care ar fi fatal dacă 
vom continua să trăim într-o atmosfe
ră a războiului rece". Georges Pom
pidou a salutat, totodată, faptul că 
între S.U.A. și Franța a intervenit 
o îmbunătățire a relațiilor și și-a 
exprimat hotărîrea de a acționa în 
această direcție.

★
Evoluția Intențiilor de vot ale 

corpului electoral este urmărită 
cu asiduitate de instituțiile spe
cializate. Miercuri după-amiază, 
ziarul „Paris-Presse" a publicat 
rezultatul unui sondaj efectuat 
între 7 și 10 iunie de Institutul 
francez al opiniei publice. Po
trivit acestui sondaj, procentul a- 
legătorilor care intenționează să 
se abțină la viitoarea consultare 
a crescut la 33 la sută. La prece
dentul sondaj, absentiștii reprezen
tau numai 31 la sută din corpul 
electoral. Dintre alegătorii care 
vor lua parte la vot, 55 la sută 
au intenția de a-1 susține pe Geor
ges Pompidou, iar 45 la sută pe 
Alain Poher. Se constată o ușoară 
creștere a voturilor acordate pre
ședintelui interimar, față de 43 la 
sută cît întrunise cu prilejul son
dajului anterior.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Am
basadorul U.R.S.S, la Helsinki a re
mis ministrului afacerilor externe 
finlandez, Ahti Karjalainen, răspun
sul guvernului sovietic la memoran
dumul din 5 mai 1969 al guvernului 
Finlandei, în legătură cu convocarea 
unei conferințe în problema secu
rității europene.

Guvernul sovietic subliniază că Ini
țiativa guvernului finlandez cores
punde spiritului Apelului Consfătuirii 
de la Budapesta a statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia a- 
dresat tuturor statelor europene. 
U.R.S.S. sprijină propunerea Finlan
dei că pregătirile pentru conferință 
ar trebui începute pe calea unor 
consultări între guvernele interesate 
și atunci cînd vor fi întrunite condi
țiile necesare ar putea fi convocată 
o întîlnire pregătitoare pentru discu
tarea problemelor legate de confe
rință. Partea sovietică este de părere 
că întreaga activitate de pregătire 
trebuie să urmărească crearea premi
selor pentru desfășurarea cu succes 
a lucrărilor conferinței.

Guvernul sovietic declară că este 
gata să participe la amintita întîlnire 
și, la nevoie, la discutarea probleme
lor care s-ar putea Ivi în legătură 
cu aceasta.

Comunicat comun 
cehoslovaco-polon

PRAGA 11 (Agerpres). — în co
municatul cu privire la vizita lui 
Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, în Cehoslovacia, se arată că în 
cursul convorbirilor purtate cu Ol- 
drich Cernik, președintele guvernului 
federal al R.S.C., a fost făcut un 
schimb de păreri cu privire la rela
țiile cehoslovaco-polone. Părțile au a- 
firmat dorința de extindere și inten
sificare a colaborării politice, econo
mice, științifice și culturale dintre 
cele două țări, precizează agenția 
C.T.K.

PARIS 11. — Corespondentul Ager
pres Al. Gheorghiu transmite : Tran 
Buu Kiem, care a condus pînă în pre
zent delegația F.N.E. la conferința de 
la Paris în problema vietnameză și a 
fost numit ministru la președinția 
guvernului revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud, a ți
nut miercuri o conferință de presă 
înainte de a părăsi capitala Franței 
pentru a se întoarce în patrie. El a 
prezentat lista noului guvern, în com
ponența căruia intră 23 de membri. 
Președinte al guvernului revoluționar 
provizoriu este Huynh Tan Phat. Ca 
vicepreședinți au fost numiți dr. 
Phung Van Cung, care deține și por
tofoliul afacerilor interne, prof. Ngu
yen Van Tiet, care este și ministru al 
educației și tineretului, și Nguyen 
Doa. Ministru al afacerilor externe a 
fost numită 
altă parte, 
guvernului 
l-a ales ca 
ganism pe 
ședințele Prezidiului C.C. al Frontu
lui Național de Eliberare. Vicepre
ședinte al consiliului este Trinh 
Dinh Thao, președintele C.C. al Ali
anței forțelor naționale, demo
cratice și pașnice din Vietnam. Con
siliul cuprinde 11 membri, reprezen- 
tînd diverse tendințe politice, confe
siuni religioase, secte și asociații din 
Vietnamul de sud.

Guvernul revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de sud, a 
subliniat Tran Buu Kiem, va conduce 
lupta contra agresiunii 
pînă la victoria finală. El 
că noul guvern provizoriu 
git în cursul procesului de 
a rezistenței, pentru 
reprezentanților altor 
patriotice să facă parte din compo
nența lui, într-un larg spirit de în
țelegere națională. Guvernul — a a- 
dăugat el în legătură cu aceasta — 
este gata să înceapă consultări pe 
baza principiului egalității cu forțele 
politice reprezentînd păturile și ten
dințele populare din Vietnamul de 
sud, inclusiv cu personalitățile poli
tice rezidente în străinătate, care 
sînt pentru pace, independență și 
neutralitate, în vederea formării u- 
nui guvern de coaliție.

In domeniul politicii Interne, noul 
guvern provizoriu va organiza ale
geri generale pentru constituirea u- 
nei Adunări Naționale, care va redac-® 
ta, la rîndul ei, o constituție demo
cratică și va forma un guvern de 
coaliție care să reflecte înțelegerea 
națională. Referitor la relațiile din
tre Nord și Sud, guvernul ^provizoriu 
preconizează să se înainteze spre re- 
unificare prin mijloace pașnice, pe 
baza acordurilor între cele două 
zone, fără constrîngere din afară 
Guvernul revoluționar provizoriu, va 
duce o politică externă de pace și 
neutralitate, va stabili relații de 
prietenie pe baza bunei vecinătăți 
cu Cambodgia și Laos și va întreține 
raporturi diplomatice, economice și

Nguyen Thi Binh. Pe de 
Consiliul Consultativ al 
revoluționar provizoriu 

președinte al acestui or- 
Nguyen Huu Tho, pre-

culturale cu toate țările, fără deose
bire de regim politic și social, inclu
siv cu S.U.A., pe baza principiilor 
coexistenței pașnice. El va accepta 
ajutor în capitaluri și tehnică din 
partea tuturor țărilor, inclusiv tri
miterea de tehnicieni, cu condiția ca 
acest ajutor să nu fie însoțit de nici 
o 'condiție politică. Guvernul provi
zoriu preconizează neparticiparea la 
blocuri militare și interzicerea pre
zenței bazelor militare străine și sta
ționării unor trupe străine pe terito
riul Vietnamului de sud. Kiem a a- 
dăugat că F.N.E. rămîne mai depar
te organizatorul și conducătorul lup
tei poporului Vietnamului de sud 
contra agresiunii americane.

El a anunțat totodată că delegația 
F.N.E. la conferința de la Paris este 
transformată într-o delegație a gu
vernului revoluționar provizoriu. Șe
ful ei va fi d-na Nguyen Thi Binh, 
noul ministru de externe în guvernul 
provizoriu.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Po
trivit hotărîrii Comitetului Executiv 
al C.A.E.R., la Moscova au avut loc 
consfătuiri organizatorice ale grupei 
de lucru de sub conducerea lui Niko
lai Baibakov, președintele Comitetu
lui de stat al planificării al U.R.S.Ș., 
Ia care au participat conducătorii or
ganelor de planificare din țările 
membre ale C.A E.R. : T. Țolov — 
Bulgaria, F. Vlasak — Cehoslovacia, 
G. Schiirer — R.D.G., B. Rintzen- 
piljee — Mongolia, J. Kulesza — Po
lonia, Maxim Berghianu — România, 
I. Pardi — Ungaria și a grupei de 
lucru de sub conducerea 
mir Kirillin, președintele Comitetu
lui de stat pentru știință și tehnică 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
la care au participat reprezentanți 
ai departamentelor de știință și teh
nică din țările membre ale C.A.E.R. : 
V. Belomîjov — Bulgaria, M. Hrus- 
kovic — Cehoslovacia, W. Leupold 
— R.D.G., C. Sereeter — Mongolia,

Kaczmarek — Polonia, Nicolae 
România, A. Kiss — Un- 
lucrările consfătuirii a 

N. Faddeev, secretar al

.1
Murguleț — 
garia La 
parti cipat 
C.A.E.R.

lui Vladi-

Vizitele unor delegații

ale Consiliului National

Președintele Comitetului Executiv 
al C.A.E.R., P. Jaroszewicz, reprezen
tant permanent al Poloniei la 
C.A.E.R., a vorbit despre sarcinile 
grupelor de lucru pentru realizarea 
hotărîrii sesiunii 
ciaiă) a C.A.E.R.

A avut loc un schimb de păreri cu 
privire la elaborarea unui program 
complex de perspectivă referitor la 
adîncirea și perfecționarea continuă 
a colaborării în domeniul coordonă
rii planurilor, planificării unor ra
muri și sectoare industriale asupra 
cărora s-a căzut de acord, speciali
zării și cooperării în producție, co
laborării tehnico-științifice.

★
BUDAPESTA 11 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc a 3l-a ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru metalurgie. Au participat dele
gații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, Româniși, 
Ungaria și U.R.S.S. Ca observatori, 
la ședință au participat reprezentanți 
ai R.P.D. Coreene. A luat parte și 
o delegație a R.S.F. Iugoslavia.

Participanții la ședință au discutat 
raportul referitor la activitatea co
misiei pe anii 1968 și 1969, precum 
și informări cu privire la cercetările 
care prezintă interes reciproc efec
tuate în cadrul activității de coordo
nare a cercetărilor științifice prevă
zute pe anii 1969 și 1970. Au fost 
dezbătute problemele referitoare la 
coordonarea în perspectivă a unor 
astfel de cercetări pe perioada 1971 
și 1975 și probleme referitoare Ia 
crearea unor centre de cercetare.

a XXIII-a (spe-

americane 
a precizat 
va fi lăr- 
dezvoltare 

a permite 
formațiuni
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în Bulgaria la 

National al 
a fost primită 
de către Vla-

al

SOFIA 11 
gerpres 
legația 
Frontului Unității
publica Socialistă 
de Vasile Potop, 
al P.C.R.. secretar 
tional. care se află
invitația Consiliului 
Frontului Patriei, 
miercuri dimineața 
dimir Bonev. prim-vicepreședinte al

BELGRAD

nîncheierea vizitei

Consiliului Național al Frontului Pa
triei din R. P. Bulgaria, membru 
al Secretariatului C.C. al P.C.B.

La întîlnire a participat Nicolae 
Blejan. ambasadorul Republicii So
cialiste România Ia Sofia.

în timpul șederii sale în Bulga
ria delegația’ a purtat convorbiri 
la Consiliul Național al Frontului 
Patriei, precum și cu conducerile 
consiliilor orășenești și județene 
ale Frontului Patriei din Blagoev- 
grad, Kiustendil, Plevna, Tîrnovo și 
Plovdiv, procedînd la un schimb de 
experiență privind activitatea celor 
două organizații. Au fost vizitate, 
cu această ocazie, muzee și mo
numente istorice. Combinatul meta
lurgic de la 
tatea agricolă 
tendil.

Convorbirii©
ministrului
comerțului
exterior

Kremikovțî sl unl- 
cooperatistă din Kius-

★
— Corespondentul A-

delegației
activiști ai P.C.IR.

MANDATUL FORȚELOR O.N.U.
ÎN CIPRU A FOST PRELUNGIT

PERMANENT AL
ADUNĂRII NAȚIONALE

A R.D. VIETNAM

STARE DE URGENȚĂ
IM SENEGAL

NEW YORK 11 (Ageipres). — 
Consiliul de Securitate a hotărît 
marți menținerea pe o perioadă de 
încă șase luni a forței de pace a 
O.N.U. din Cipru, în speranța că 
tratativele desfășurate cu privire la 
o reglementare politică vor permite 
retragerea sau o reducere substan
țială a efectivelor acesteia, după data 
de 15 decembrie. în rezoluția care 
a fost adoptată în unanimitate se 
cere ciprioților greci și turci să „ac-

ționeze cu cea mai mare reținere și 
cu eforturi continue constructive" în 
vederea realizării unui acord.

în ședința Consiliului de Secu
ritate, ambasadorul Ciprului, Zenon 
Rossides, a declarat că deși pro
gresele nu au fost atît de rapide cum 
ar fi fost de dorit, „evenimentele se 
îndreaptă într-o direcție justă". El a 
adăugat că între cele două comu
nități din insulă există o mai bună 
înțelegere.

HANOI 11 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. informează că la Hanoi 
s-a desfășurat sesiunea Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
R.D. Vietnam, prezidată de Hoang 
Van Hoang, 
mitetului. In 
la lucrările 
participanții 
prezentat de 
conducătorul 
nam la conferința cvadripartită de 
la Paris, cu privire la activitatea 
delegației.

Comitetul Permanent, se arată în 
comunicat, a salutat cu căldură de
legația guvernamentală pentru apli
carea corectă a liniei diplomatice 
și pentru succesele mari pe care 
le-a obținut.

vicepreședinte al co- 
comunicatul cu privire 
sesiunii se arată că 
au ascultat raportul 
ministrul Xuan Thuy, 
delegației R.D. Viet-

BELGRAD 11. — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite : 
Delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de tov 
Traian Gîrba, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Comite
tului județean Bistrița-Năsăud al 
P.C.R., a vizitat în cursul zilelor 
de luni și marți o serie de locali
tăți din R.S. Croația și R.S. Slo
venia. Miercuri dimineața, delega
ția de activiști ai P.C.R. a fost pri
mită de Kiro Gligorov. membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia. 
La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej a participat si ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Belgrad. Aurel Mălnășan.

Seara, delegația de activiști ai 
P.C.R., a părăsit Belgradul. îndrep- 
tîndu-se spre patrie. La gara Dunav, 
delegația a fost condusă de Luka 
Soldici. adjunct al șefului secției 
pentru relații externe a U.C.I., și de 
alți activiști de partid.

PRAGA 11.
gerpres E. Ionescu transmite: De
legația Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste din Republi
ca Socialistă România, condusă de 
Dumitru Petrescu, vicepreședinte al 
consiliului, care, la invitația C.C. al 
Frontului Național din R.S. Ceho
slovacă, face o vizită în această țară, 
a avut miercuri o întrevedere cu E. 
Erban, președintele C.C. al Frontului 
Național din Cehoslovacia. La între
vedere au participat și alți conducă
tori ai Frontului Național, precum 
și ambasadorul României la Praga, 
Ion Obradovici.

In aceeași zi, delegația română a 
făcut o vizită la primăria orașului 
Praga, unde a fost primită de pri
marul L. Cerny, precum și de repre
zentanți ai Comitetului orășenesc 
Praga al Frontului Național.

al României
MOSCOVA 11 (Agerpres). 7—Cornel 

Burtică, ministrul comerțului exterior 
al Republicii Socialiste România, a a- 
vut miercuri o întrevedere la Mos
cova cu Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S. In 
cursul convorbirii care a avut loc cu 
acest prilej, cei doi miniștri au abor
dat o serie de probleme privind dez
voltarea relațiilor comerciale dintre 
România și Uniunea Sovietică.

Relațiile comerciale româno-sovle- 
tlce s-au dezvoltat an de an. Protoco
lul pe anul în curs prevede o creș
tere cu 6 la sută a schimburilor da 
mărfuri față de anul trecut, iar a- 
cordul comercial de lungă durată 
pentru anii 1966—1970 prevede crește
rea volumului livrărilor reciproce cu 
circa 30 la sută față de volumul pre
văzut în acordul precedent.

Cu prilejul prezenței sale la Mos
cova, ministrul comerțului exterior al 
României a avut convorbiri cu Jan 
Tabacek, ministrul comerțului exte
rior al Cehoslovaciei, cu Horst Solie, 
ministrul pentru problemele econo
mice externe al R.D. Germane, și cu 
Jozsef Biro, ministrul comerțului ex
terior al R. P. Ungare, cu privire la 
schimburile comerciale bilaterale.

NIGERIA

într-un comunicat militar al for
țelor biafreze dat publicității la 
Owerri se arată că în trei cartiere 
din importantul centru urban Umu- 
ahia au avut loc lupte grele între 
trupele federale și biafreze. Comuni
catul afirmă că în cursul acestor 
lupte au fost uciși 600 de soldați 
aparținînd unităților federale nige- 
riene și că forțele biafreze au captu-

rat o mare cantitate de material de 
război. De asemenea, au avut loc 
lupte în regiunile Okpuala, la sud-est 
de orașul Owerri, și Okigwe.

După cinci zile de întrerupere^ 
cauzată de doborîrea unui avion de 
către forțele federale. Crucea Roșie 
Internațională a reluat în 
nopții de marți zborurile 
Biafra.
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Revista „Jeune Afrique" a

cursul 
către
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DAKAR 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Senegalului, Leopold Sen- 
ghor, a decretat starea de urgență 
în întreaga țară pe un timp nede
finit. Se consideră că această mă
sură a fost luată ca urmare a ho- 
tărîrii organizațiilor; sindicale de a 
declanșa o grevă generală de 48 de 
ore, începînd de miercuri noaptea. 
Pînă în prezent, comunică agențiile 
de presă, la Dakar, capitala Sene
galului, domnește calmul.

Ministrul învățămîntalui 
și-a încheiat vizita în Bel
gia, desfășurată între 7—10 iunie 
1969. Cu această ocazie acad. 
Ștefan Bălan a avut întîlniri cu 
miniștrii educației naționale P. 
Vermeylen — de expresie ne- 
erlandeză — și A. Dubois — de ex
presie franceză. Ministrul român a 
vizitat universitățile din Louvain și 
Liege, Centrul universitar din orașul 
Mons, domeniul Sart-Tilman, unde se 
construiește noua cetate universitară 
a orașului Liege.

Consiliul de Securitate se va întruni vineri18 ora 16-30 
(ora Bucureștiului) pentru a lua în discuție problema referitoare la „referen
dumul ilegal" asupra noii constituții rhodesiene, prevăzut pentru 20 iunie.rhodesiene, prevăzut pentru 20 iunie.

Participanți la 
demonstrațiila din 

Curacao condamnați J >
la închisoare

WILLEMSTAD 11 (Agerpres). — 
Autoritățile din insula Curasao au 
condamnat la închisoare pe termene 
între șase luni și un an un număr 
de 66 de persoane care au parti
cipat la manifestațiile antiguverna
mentale de acum două săptămîni. 
După cum s-a mai anunțat, în insu
la Curacao, posesiune olandeză din 
Marea Caraibilor, au avut loc gra
ve tulburări și demonstrații ale 
muncitorilor în apărarea drepturi
lor lor. Pentru a restabili ordinea, 
autoritățile olandeze au adus în 
Curacao 300 de pușcași marini, care 
s-au adăugat celor 350 staționați ne 
teritoriul insulei.

La New York s-a deschis ex
poziția cărții românești, organi
zată sub auspiciile cunoscutei 
edituri americane „McGraw 
Hill Book Company" și a între
prinderii Cartimex. Sint expu
se peste 500 de titluri din di
ferite domenii ca literatură, 
muzică, știință, pictură, istorie 
etc.

In cuvîntul de deschidere, 
Edward Booher, președintele e- 
diturii „McGraw Hill Book Com
pany". a subliniat că expoziția 
cărții românești constituie o 
contribuție pozitivă adusă la 
cauza cunoașterii vieții, obice
iurilor și aspirațiilor popoare
lor. Ea dă posibilitate poporu
lui american să 
bine realizările si 
lui român.

In cuvîntul de 
basadorul Republicii Socialiste 
România la Washington. Corne
lia Bogdan, a salutat deschide
rea expoziției ca o contribuție 
adusă pe linia lărgirii contac
telor bilaterale dintre cele două 
tari și popoare.

Ministrul comerțului in
terior al Republicii So
cialiste România, Nicolae Boz- 
dog, a avut o întrevedere cu Gilnter 
Sieber, ministrul comerțului interior 
al R.D.G. Cu prilejul vizitei sale în 
R.D.G., ministrul român a vizitat uni
tăți și instituții comerciale, precum și 
expoziția comercială „Ratio 69“ de la 
Leipzig.

cunoască mai 
viata poporu-

răspuns, am-

întrevedere Nasser - 
GlOHlîkO. Președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, l-a primit 
miercuri pe Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., care 
face o vizită de prietenie la Cairo, 
anunță agenția TASS. Cu acest pri
lej au fost discutate probleme de in
teres reciproc.

Cambodgia a hotărît să 
restabilească relațiile di
plomatice cu S.O.,8 decla- 
rat prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, în cadrul unei 
reuniuni a guvernului. Relațiile di
plomatice cu S.U.A. au fost rupte de 
către Cambodgia în anul 1965, ca ur
mare a faptului că unități militare 
americane aflate în Vietnamul de sud 
au încălcat teritoriul cambodgian. A- 
genția U.P.I. relatează, totodată, că 
prințul Norodom Sianuk a anunțat 
hotărîrea Cambodgiei de a rupe re
lațiile de orice natură cu R. F. a 
Germaniei.

Limita apelor teritoriale 
ale Canadei va li extinsă, 
de la 11 iunie, de la 3 la 5 mile, a 
anunțat în Camera Comunelor minis
trul afacerilor externe, Mitchell Sharp, 
în această zonă, Canada va poseda 
dreptul exclusiv de a pescui.

Remonierea guvernului 
libîun. Agenția de presă libiană 
anunță că primul ministru, Wanis Gat- 
hafi, a remaniat marți guvernul, pe 
care îl conduce din luna septembrie 
anul trecut. Printre noii membri ai 
cabinetului se numără Aii Hassanein, 
care a fost numit ministru al afa
cerilor externe, și Massoud Bughis, 
care ocupă funcția de ministru de 
stat pentru problemele serviciilor ci
vile.

lansat 
un apel lumii africane pentru a 
face tot ce este posibil în vederea 
încetării războiului din Nigeria. 
„Ceea ce n-au făcut nici guvernele, 
nici Organizația Unității Africane ar 
putea realiza opinia publică africa
nă — scrie revista. Opinia publică 
africană are toate posibilitățile să 
se mobilizeze pentru a face pre
siuni asupra beligerantilor. pentru a 
le spune că războiul nu va da cîștig 
de cauză nici unuia dintre ei, că pa
cea nu poate fi obținută cu gloanțe, 
ci numai prin negocieri".

de sud

Paza clădirilor universitare din Istanbul, asigurată pînă acum de poliție, 
în urma incidentelor ce au avut loc între grupuri de studenți contestatari 
și forțele de ordine, a fost preluată de unități armate, care au fost însăr
cinate să asigure ordinea în interiorul universității din acest oraș. în foto- 

. ..........................ografie : polijia împrăștiind demonstrație studențească

Noi represiuni

Lansarea navei spațiale 
„Rpollo-H" va avea Ioc, 
conform prevederilor iniita- 

la 16 iulie, a anunțat în mod ofi
cial Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.).

Primii! ministru al Israe
lului, Golda Meir, a sosit miercuri 
la Londra într-o vizită de o săptă- 
mînă. Ea va avea convorbiri cu pre- 
mienil britanic, Wilson, și cu alți 
membri ai guvernului cu privire la 
evoluția situației din Orientul Apro
piat și relațiile dintre cele două țări.

SEUL 11 (Agerpres). — Autori
tățile din Coreea de sud continuă 
represiunile dezlănțuite împotriva for
țelor democratice și patriotice care 
se pronunță pentru evacuarea tru
pelor americane de pe teritoriul sud-
coreean, înlăturarea regimului in
staurat de Pak Cijan Hi și reunifi- 
carea Coreei. Corespondentul agen
ției Associated Press anunță că tri
bunalul din Seul a pus miercuri sub 
acuzare un nou grup de patrioți 
sud-coreeni acuzați de a fi desfășu
rat o activitate de subminare a re
gimului actual din Coreea de sud. 
Printre persoanele acuzate se află și 
Pak Dae-in, doctor în drept, 
tat la Seul în 
Toate persoanele 
număr se ridică 
fie judecate.

ares- 
cursul acestui au. 
arestate, al căror 

la 60, urmează să
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